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INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest RoyalCook Damian Przybylak, ul. 
Taczaka 17 w Poznaniu 61-819, NIP 7831792102 (dalej „RoyalCook”). 

Klient może się kontaktować z Administratorem telefonicznie +48 730 
893 411 lub mailowo na adres: kontakt@royalcook.pl 

Postanowienia Ogólne 
Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka 
Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym 
danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez  RoyalCook 
Damian Przybylak. , ul. Taczaka 17 61-819 Poznań, NIP: 7831792102 
REGON: 381783188, oraz sposób ich przetwarzania. 
Dane osobowe 
Sklep internetowy RoyalCook  dokłada wszelkich starań, aby prowadzony 
serwis https://royalcook.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie 
strony 
i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę 
zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na 
wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych 
dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w 
formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji 

https://royalcook.pl/


usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych 
zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. 
Rodzaje i cel wykorzystania danych 
Jawne Dane Osobowe 
Dane osobowe podane na serwisach należących do RoyalCook Damian 
Przybylak przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla 
wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Sklep internetowy 
RoyalCook  nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami 
prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam 
nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce 
Prywatności”. 
Cookies (Ciasteczka) 
Sklep internetowy RoyalCook zbiera automatycznie dane zawarte w plikach 
cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. 
Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty 
identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w 
postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania 
danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. 

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego 
danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę 
i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące 
do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza 
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. 
Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień 
dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować 
automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o 
ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne 
są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej 
poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać 
poprawnie. 

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów 
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących 
do sklepu internetowego RoyalCook  wymaga podania w odpowiednim 
formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w 
ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów. 
Niezapowiedziane Wiadomości 
Sklep internetowy RoyalCook zastrzega sobie prawo do wysyłania 
niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada 
i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem 
niezapowiedzianych wiadomości Sklep internetowy RoyalCook rozumie 



informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów 
(np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, 
komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, 
reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne 
mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na 
listach adresowych sklepu internetowego RoyalCook 
Inne formularze 
Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach 
należących do sklepu internetowego RoyalCook i dotyczące usług, 
produktów, serwisów nieobsługiwanych przez sklep internetowy 
RoyalCook nie podlegają „Polityce Prywatności”. 
Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celach: 
-prawidłowego zawarcia umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i 
realizacji usług przez Administratora, w tym w szczególności: 

-założenia konta Klienta, 

-realizacji zamówień, 

-kontaktu przy wykorzystaniu udostępnionych formularzy kontaktowych i 
danych teleadresowych, 

rozliczenia należności za usługi świadczone przez Administratora na rzecz 
Klienta, 

-marketingowych i promocyjnych. 

COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I 
ANALITYKA 

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w 
postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po 
stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na 
dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci 
smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający 
nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików 
Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. 

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies 
podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu 
Internetowego w następujących celach: 

1. realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego 
takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i 
utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych 
danych, np. statystyk, podsumowań; 



2. dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do 
indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących 
języka); 

3. zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej; 
4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób 

korzystania z Serwisu Internetowego ; 
5. zapamiętywania zamawianych Usług w koszyku, polecania 

Usług powiązanych z Usługami zamawianymi, a także 
prawidłowego funkcjonowanie Sklepu; 

6. personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w 
Serwisie, zgodnych z zainteresowaniami Usługobiorców. 

7. remarketingu, czyli działania reklamowego, w którym po 
utworzeniu odpowiednich list remarketingowych na podstawie 
wybranych cech zachowań (za pomocą Google Analytics), 
kierowane są reklamy banerowe, które wyświetlają sie 
użytkownikom podczas odwiedzania różnych stron 
internetowych w sieci reklamowej Google. 

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na 
rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma 
możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za 
pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że 
można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie 
wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim 
wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności 
Serwisu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się 
przejście ścieżki Zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi 
na niezapamiętywanie Usług w koszyku podczas kolejnych kroków 
składania Zamówienia). 

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są 
istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez 
nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być 
również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W 
braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia 
przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. 

5. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług 
Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę 
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w 
Serwisie Internetowym . Gromadzone dane przetwarzane są w ramach 
powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane 
eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do 
generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie 
Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie 



zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby 
odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator 
korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi 
takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwisie 
Internetowym oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu 
Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których 
odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane 
demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. 

1.Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych 
Sklep internetowy RoyalCook zapewnia użytkownikom przekazującym dane 
osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 
101, poz. 926 z późn. zm.), 
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania 
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania 
lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub 
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, 
dla którego zostały zebrane. 
Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych 
osobowych poprzez kontakt mailowy na adres kontakt@royalcook.pl 

Sklep internetowy RoyalCook  stosuje środki techniczne i organizacyjne, 
których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych 
osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym 
wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. 
2.Zmiany Polityki Prywatności 
Sklep internetowy RoyalCook zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian 
w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do sklepu 
internetowego RoyalCook obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O 
zmianach Polityki Prywatności, sklepu internetowego RoyalCook będzie 
informować na stronach serwisu. 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora przez okres 
niezbędny do realizacji umowy świadczenia usługi prowadzenia konta (jeśli 
Klient zdecyduje się na jego utworzenie), realizacji zamówień. Po tym czasie 
dane Klienta mogą być przez Administratora w dalszym ciągu przetwarzane 
przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede 
wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
jakie mogą być podnoszone wobec Administratora i jakie mogą przysługiwać 
Administratorowi w stosunku do Klienta. 



Jeśli Klient cofnie zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji 
handlowych o jego produktach i usługach lub gdy Klient wyrazi sprzeciw 
wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu 
bezpośredniego, dane te nie będą już wykorzystywane do tych celów. W 
takiej sytuacji dane Klienta mogą być przetwarzane przez Administratora, ale 
jedynie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń jakie mogą być 
wobec niego podnoszone i jakie mogą przysługiwać Administratorowi 
wobec Klienta. 

3.Dodatkowe informacje 
W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, sklep 
internetowy RoyalCook prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach 
serwisu sklep internetowy RoyalCook 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron 
internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, 
zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka 
prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora. 

  

Regulamin 

sklepu internetowego RoyalCook 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Właścicielem Sklepu internetowego RoyalCook , dostępnego pod adresem 

internetowym https://royalcook.pl jest Damian Przybylak prowadzący działalność pod 

nazwą: RoyalCook Damian Przybylak  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Taczaka 

17  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. 

gospodarki, NIP 7831792102, 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zawierania Umów pomiędzy Klientem a 

Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu znajdującego się na stronie 

https://royalcook.pl 

  

§ 2 Definicje 

W niniejszym Regulaminie, następujące terminy będą miały niżej określone znaczenia: 

1. Cennik – zbiór informacji przedstawiający aktualnie obowiązujące ceny za Produkty i 

Usługi realizowane przez Sprzedawcę w Sklepie. 



2. Dieta indywidualna – Usługa dostosowana indywidualnie do potrzeb Klienta, 

sporządzana przez Sprzedawcę w oparciu o informacje i wytyczne przekazane przez 

Klienta. 

3. Dzień roboczy – dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą oraz nie jest dniem ustawowo 

wolnym od pracy. 

4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający 

złożenie Zamówienia, w tym poprzez określenie warunków Umowy przez dodanie 

Produktów i Usług, w konsekwencji określenie wynagrodzenia Sprzedawcy zgodnego z 

Cennikiem a także określenie sposobu wykonania przez Usługi (m.in. dostawy i 

płatności). 

5. Klient – każdy podmiot zawierający Umowę i na zasadach wskazanych w Regulaminie, 

w tym osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna 

i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 

zawodową a także osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę, której przedmiot 

nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

(konsument). 

6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez 

Klienta Produkty i Usługi. 

7. Produkt – zestawy cateringu dietetycznego oferowane przez Sprzedawcę za 

pośrednictwem serwisu znajdującego się na stronie internetowej https://royalcook.pl 

8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 

9. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu 

internetowego Sprzedawcy znajdującego się pod adresem https://royalcook.pl 

10. Sprzedawca – Damian Przybylak prowadzący działalność  pod nazwą RoyalCook 

Damian Przybylak  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Taczaka 17, NIP 7831792102 

11. Umowa – umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, 

12. Usługa – usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych szczegółowo w 

serwisie Sklepu w ramach świadczenia Usług przez Sprzedawcę na warunkach 

określonych w Umowie i niniejszym Regulaminie. 

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, 

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą na zasadach wskazanych 

w Regulaminie. 

  

§ 3 Dane kontaktowe sprzedawcy 

1. Adres siedziby Sprzedawcy: ul. Taczaka 17, 61-863 Poznań 

2. Adres kontaktowy korespondencji e-mail Sprzedawcy: kontakt@royalcook.pl 

3. Telefon kontaktowy Sprzedawcy: 730 893 411 

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING 62 1050 1520 1000 0092 6352 0760 

5. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 11:00 do 18:00 a także w soboty w godzinach od 11:00 do 16:00. 

  

§ 4 Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Produktów, Usług oraz Cenników Sprzedawcy 

znajdujących się w serwisie Sklepu oraz składania w tym celu Zamówień i zawierania Umów, 

niezbędne jest: 

https://www.google.pl/search?source=hp&ei=aftNXYrOH5GhmwWr4ZiABg&q=royalcook&oq=royalcook&gs_l=psy-ab.3..35i39l2j0i10j0l2j0i10j0j0i10j0j0i10.752.1789..2061...0.0..0.423.3162.3-7j1......0....1..gws-wiz.......0i131j0i67.2Ubn8h1cxYE&ved=0ahUKEwjKpvvL8vbjAhWR0KYKHaswBmAQ4dUDCAU&uact=5


1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu 

Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari, 

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

3. włączona obsługa plików cookies. 

  

§ 5 Informacje ogólne 

1. Osoba fizyczna składająca Zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną 

zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników 

osób prawnych. Osoba składająca Zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą 

prawną lub inną jednostką organizacyjną oświadcza, że jest upoważniona do 

reprezentowania tego Klienta. Jeżeli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie 

zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca Zamówienie jako organ 

osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego 

organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu ceny wartości Produktu i wykonanej Usługi, 

co otrzymała od Sprzedawcy, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedawca poniesie 

przez to, że przyjmie Zamówienie nie wiedząc o braku umocowania. 

2. Przed złożeniem Zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować 

niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z 

usług Sklepu i następuje w toku wypełnienia Formularza zamówienia. Przeglądanie 

asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji Konta. Składanie Zamówień przez Klienta 

na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu, możliwe jest  przez podanie 

niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia 

bez rejestracji Konta za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w osobnej 

zakładce („Zamów Catering Dietetyczny”) na stronie Sklepu. 

3. Materiały, szata graficzna, treść oraz wszelkie udostępniane Klientom informacje za 

pośrednictwem Sklepu, stanowią własność Sprzedawcy i są objęte ochroną wynikającą z 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie 

Umowy nie stanowi zawarcia, ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, 

umowy o przeniesienie przez Sprzedawcę na Klienta wyżej powołanych majątkowych 

praw autorskich w części lub w całości. Sprzedawca nie posiada majątkowych praw 

autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Klientów za pośrednictwem 

Sklepu, za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Klientów w ramach 

zawieranych ze Sprzedawcą Umowy. 

4. Informacje zamieszczone w Sklepie na stronie https://royalcook.pl prowadzonej przez 

Sprzedawcę, jak również udostępnianie w drukowanych wydawnictwach Sprzedawcy, 

ulotki reklamy i inne publikacje dotyczące Produktów lub Usług oferowanych przez 

Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają charakter wyłącznie 

informacyjny; wskazane źródła nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego nawet jeśli opatrzone zostały ceną, a jedynie zaproszenie do zawarcia 

Umowy. 

  

§ 6 Ceny Produktów i Dostaw 

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają 

podatek VAT). 

2. Sprzedawca odpowiada jedynie za ceny i opisy Produktów zamieszczone w Cennikach 

Sklepu pod adresem https://royalcook.pl 



3. Na końcową (ostateczną) cenę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt i 

Usługę. 

4. Koszt wykonania Usługi (dostawy) wynosi odpowiednio: 

a. na terenie Poznania i okolic – dostawa bezpłatna, 

b. pozostałe lokalizacje, w których realizowane są dostawy – koszt 5 zł za każdą 

dostawę, 

c. system płatności Sklepu nie dolicza automatycznie kosztu dostawy do całkowitej 

kwoty do zapłaty. O koszcie dostawy Klient zostanie osobno poinformowany 

przez Konsultanta po złożonym zamówieniu. 

5. Szczegóły dotyczące obszarów i kosztów dostarczenia Produktów i realizowania Usług 

znajdują się na stronie sklepu pod adresem: https://royalcook.pl 

  

  

§ 7 Zasady składania Zamówień i Warunki płatności 

1. Warunkiem skorzystania z serwisu internetowego Sklepu (złożenia Zamówienia) jest 

zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Klient składający Zamówienie potwierdza 

przed jego złożeniem, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego 

Regulaminu oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Sprzedawcę lub działającego w jego imieniu administratora danych osobowych. 

2. Klient zamierzający skorzystać z Usług oferowanych przez Sprzedawcę, składa 

Zamówienie w niżej przewidzianych przez Sprzedawcę formach: 

I.  korzystając z zakładki „ZAMÓW”, dostępnego w nagłówku z głównym Menu 

Sklepu, Klient ma możliwość: 

a. wybrać rodzaj diety (Produktu) dostępnej w Sklepie i uwzględnionej w 

Cennikach Sprzedawcy, jej kaloryczność, datę rozpoczęcia świadczenia 

Usług a także czas trwania Umowy, ostatecznie finalizując tenże etap 

składania Zamówienia, po wybraniu funkcji „Do koszyka”, 

b. po przekierowaniu Klienta na stronę Koszyka, należy wybrać funkcję 

„Przejdź do kasy”, 

c. wybrać metodę płatności – system PayU lub przelew bankowy, 

d. dokonać płatności po wybraniu funkcji „Płacę teraz z PayU”  

e. w przypadku płatności przelewem bankowym Klient jest zobowiązany 

wykonać przelew najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia 

diety wskazaną w Formularzu zamówienia. 

II. wybierając rodzaj diety dostępnej w Sklepie i uwzględnionej w Cennikach 

Sprzedawcy , którą Klient zamierza zamówić z w zakładce „”DIETY”: 

a. w formularzu zamówienia znajdującym się pod opisem diety wybrać jej 

kaloryczność i czas trwania Umowy, ostatecznie finalizując tenże etap 

składania Zamówienia, klikając w funkcję  „Dalej” 

b. wybrać metodę płatności – system PayU  

c. dokonać płatności po wybraniu funkcji „Płacę teraz z PayU”  

d. w przypadku płatności przelewem bankowym Klient jest zobowiązany 

wykonać przelew najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia 

diety wskazaną w Formularzu. 

III.  telefonicznie: 

a. składać Zamówienie pod numerem kontaktowym Sprzedawcy: tel. + 730 

893 411, w godzinach pracy biura Sprzedawcy, o których mowa w § 3 

ust. 5 Regulaminu, 

tel:730%20893%20411
tel:730%20893%20411


b. do przyjęcia Zamówienia wymagane jest podanie danych Klienta 

niezbędnych do realizacji Zamówienia  i wykonania Umowy, 

3. Warunkiem wykonania Umowy przez Sprzedawcę jest dokonanie przez Klienta 

płatności zgodnie z cenami wskazanymi w Cenniku. 

  

§ 8 Dostawy 

1. Usługi realizowane będę przez Sprzedawcę do miejsc wskazanych przez Klienta w 

Zamówieniu i ujętego w Umowie, z uwzględnieniem postanowień z § 6 ust. 4 i 5 

Regulaminu. 

2. Usługi realizowane są z wykorzystaniem własnej floty samochodów Sprzedawcy lub za 

pośrednictwem firmy zewnętrznej – zleceniobiorcy usług transportowych. 

3. Usługi realizowane są przez Sprzedawcę według poniższego harmonogramu: 

a. na terenie Poznania i okolic – od niedzieli do piątku, w godzinach od 21.00 do 

06.00 (dostarczane są posiłki do spożycia dnia następnego). Godziny dostaw 

zależą od strefy, w której znajduje się adres dostawy i są ustalane przez Sklep 

oraz podawane do wiadomości Klienta, 

4. Po osobistym ustaleniu między Klientem a Sprzedawcą możliwy jest odbiór osobisty 

zamówionych Produktów z siedziby Sprzedawcy. 

5. Klient ma prawo do zawieszenia lub odwołania Usługi, jednak zobowiązany jest do 

poinformowania Sprzedawcy o chęci dokonania zmiany najpóźniej na 2 dni robocze (do 

godz. 12.00) przed pierwotnie ustalonym terminem jej zrealizowania przez Sprzedawcę. 

Usługa zawieszona lub odwołana, z uwzględnieniem postanowienia z ust. 6 poniżej, 

zostanie przez Sprzedawcę zrealizowana jako dodatkowy dzień cateringowy 

bezpośrednio po zakończeniu pierwotnego okresu trwania Umowy. 

6. Klient ma prawo do zmiany adresu zrealizowania przez Sprzedawcę usługi, jednak 

zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o zmianie najpóźniej na 1 dzień 

roboczy, do godz. 12.00 przed datą planowanej dostawy. 

7. Klient ma prawo do zmiany adresu zrealizowania przez Sprzedawcę usługi, o którym 

mowa w ust 7 powyżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku zwiększenia się odległości 

zrealizowania Usługi względem pierwotnego adresu wskazanego przez Klienta w 

Zamówieniu, Klient zobowiązany jest ponieść koszt dostawy na zasadach wskazanych w 

§ 6 Regulaminu. 

  

§ 9 Wykonanie Umowy 

1. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu 

przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu. 

2. Po złożeniu ważnego Zamówienia tj. zgodnego z Cennikiem Sklepu, Sprzedawca 

niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji po 

otrzymaniu płatności Klienta. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do 

realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej 

wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty 

elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera, co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o 

otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia 

Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, pod 

warunkiem, iż treści wiadomości zgodna jest z aktualnie obowiązującymi cenami 

zgodnymi z Cennikiem, zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą. 



3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, 

Klient obowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej na 1 dzień roboczy przed 

„datą rozpoczęcia diety” wskazaną w Formularzu zamówienia, w innym przypadku 

Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę anulowane. 

  

§ 10 Odstąpienie od umowy 

1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bowiem przedmiotem 

Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności 

do użycia. Niniejsze postanowienie Regulaminu zgodnie z art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 

maja 2014 roku o prawach konsumenta odnosi również skutek do Klientów będących 

konsumentami. 

2. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się lub odstąpienia od realizacji Umowy z 

powodu braku dostępności Produktów, złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, 

uniemożliwiający jego realizację, bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i 

terminu dostawy Produktu, braku dokonania płatności za zakupiony Produktu, 

dokonania zapłaty za Usługi lub Produkty niezgodnie z Cennikiem lub naruszenia przez 

Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 

Klienta i dokonana natychmiastowego zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny. 

Skorzystanie z takiego uprawnienia nie stanowi o obowiązku Sprzedawcy do wypłaty 

odszkodowania, zadośćuczynienia czy naprawienia szkody po stronie Klienta. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach, której płatność na rzecz Sprzedawcy 

została dokonana za pośrednictwem systemu PayU, cena zostanie Klientowi zwrócona 

po pomniejszeniu prowizji pobieranej w ramach systemu PayU. 

  

§ 11 Rozwiązanie umowy 

1. Klient ma prawo do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny z okresem 

wypowiedzenia trwającym 3 dni robocze. 

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno być złożone w formie pisemnej i 

przesłane na adres lub złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy bądź przesłane w 

drodze elektronicznej za pośrednictwem korespondencji e-mail kontakt@royalcook.pl 

3. Okres wypowiedzenia Umowy liczony jest od dnia skierowania wiadomości e-mail lub 

daty doręczenia Sprzedawcy, w przypadku pisma dostarczonego pocztą lub osobiście. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu 

kwoty odpowiadającej części niewykonanej Umowy na rachunek bankowy podany przez 

Klienta, z, zastrzeżeniem, że wartość zrealizowanych Usług rozlicza się według cen 

zgodnych z Cennikiem obowiązującym w okresie realizowania Usług. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na podstawie oferty promocyjnej przy 

rozliczeniu kwoty zwrotu przyjmuje się ceny i warunki jak dla oferty standardowej, 

zgodnie z Cennikiem. 

6. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku: 

a. braku dostępności Produktów, 

b. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt lub Usługę, 

c. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. 

  

§ 12 Odpowiedzialność 



1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Produkt i wykonać Usługę w oparciu o dane 

przekazane przez Klienta w trakcie składanego Zamówienia z dochowaniem należytej 

staranności 

2. Sprzedający informuje, że Produkt może obejmować posiłki, które mogą zawierać 

składniki uczulające, z tych względów Sprzedawca winien uzyskać wszelkie informacje 

umożliwiające uniknięcia potencjalnych dolegliwości Klienta, pogorszenia stanu 

zdrowia lub niepożądanych reakcji alergicznych. 

3. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient 

winien poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym 

alergiach pokarmowych i innych chorobach lub jakichkolwiek innych dolegliwościach, 

celem uwzględnienia ich w trakcie realizowania Umowy przez Sprzedawcę, poprzez 

wyeliminowanie lub ograniczenie niepożądanych składników Produktów. W przypadku 

wątpliwości Klienta, co do braku przeciwskazań do spożywania zamawianych 

Produktów, Klient powinien poinformować o tych wątpliwościach Sprzedawcę i 

skonsultować je z lekarzem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

powstałe w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz 

szkód, które powstały w związku z złożeniem Zamówienia bez koniecznej konsultacji 

lekarskiej. 

4. Przyjęcie Zamówienia i wykonanie przez Sprzedawcę Umowy, w tym z uwzględnieniem 

informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności 

przez Sprzedawcę za ewentualne negatywne samopoczucie Klienta lub reakcję 

organizmu na zestaw składników ujętych w Produktach, w tym w szczególności 

wynikających z braku wiedzy Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez Klienta 

płynach, produktach, lekarstwach lub suplementach diety. 

5. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych lub nie wynikających z winy 

Sprzedawcy, w tym m.in.: warunków atmosferycznych, decyzji służb państwowych, 

awarii, zakłóceń lub prac technicznych prowadzonych w serwisie Sklepu, niepożądanych 

działań osób trzecich, niekompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta, 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zrealizowania Usługi lub 

niewykonanie Umowy, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość dochodzenia 

roszczeń z tytułu naprawienia szkody, zadośćuczynienia lub utraconych korzyści. 

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu 

rękojmi wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. 

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania, których z dochowaniem 

należytej staranności nie mógł przewidzieć, w tym ewentualnych nieprawidłowości i 

szkód powstałych bez winy Sprzedawcy. 

8. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami sprawy, Sprzedawca ponosi 

odpowiedzialność w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie 

do wysokości ostatnio uzyskanego wynagrodzenia wynikającego z Umowy (w okresie 

nieprzekraczającym 28 dni świadczenia Usług), a w przypadku jego braku do wysokości 

500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność 

w stosunku do Klienta tylko za faktycznie poniesione szkody, z wyłączeniem 

zadośćuczynienia lub utraconych korzyści. Ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na 

Klienta w momencie jego dostarczenia do Klienta. Od tego momentu Sprzedający nie 

ponosi odpowiedzialności za zamówiony Produkt. 

9. Informacje – zawiadomienia kierowane są do Klienta w sposób elektroniczny, na 

wskazany w Zamówieniu adres email. Klient wyraża zgodę na komunikowanie się przez 

Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji e-mail, w tym na otrzymywanie 

rachunków lub faktur VAT wystawianych przez Sprzedawcę w związku z 

wykonywaniem Umowy. 



  

§ 13 Reklamacje 

1. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych. Klient zostanie 

powiadomiony elektronicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. 

2. Klient jest zobowiązany do przedstawienia reklamacji w formie pisemnej na adres email 

biura lub adres pocztowy Sprzedającego, zgodnie z danymi przedstawionymi w § 3 

Regulaminu w terminie nie dłuższym niż 7 dni liczonych od dnia dostarczenia 

reklamowanej Usługi lub wykonania Umowy. Po upływie przewidzianego w zdaniu 

poprzedzającym terminu Sprzedający ma prawo odmówić wszczęcie i przeprowadzenia 

postępowania reklamacyjnego. 

3. Procedura reklamacyjna zostaje uruchomiona w momencie otrzymania przez 

Sprzedającego pisemnego oświadczenia wyjaśniającego powody reklamacji. 

4. Brak dopełnienia tej czynności skutkuje anulowaniem działania ze strony Sprzedającego. 

  

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego 

konsumentem z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 

roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na 

stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji 

społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami 

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania 

z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o 

którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 

2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy 

zawartej ze Sprzedawcą. 

b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, 

zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 

r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w 

sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a 

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) 

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy 

ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów 

Polskich). 

  

§ 15 Ochrona danych osobowych 

1. Sprzedawca jako administrator danych, przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu realizacji 

Umowy i chroni te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych 



osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia i wykonania przez Sprzedawcę 

Umowy na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca uprawniony 

jest również do przetwarzania danych osobowych Klientów po uprzednim wyrażeniu w 

tym przedmiocie zgody Klientów, w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb 

Sprzedawcy tj. wynikających z art. 23 ust.4 pkt. 1 wskazanej powyżej ustawy. 

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze 

reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

również po zakończeniu realizacji Umowy. Zgoda jest udzielana przez Klienta poprzez 

odznaczenie odpowiedniej opcji na Formularzu rejestracji, Formularzu zamówienia lub 

w oświadczeniu składanym za pośrednictwem kontaktu telefonicznego Sklepu. 

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być: 

a. w przypadku Klienta, którego produkty zamówione w Sklepie dostarczane są  z 

wykorzystaniem usług firmy zewnętrznej, Administrator udostępnia zebrane dane 

osobowe Klienta pośrednikowi realizującemu dostawy na zlecenie Administratora, 

b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych 

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu 

powyższe płatności w Sklepie. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w 

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy uniemożliwia 

wykonanie Umowy przez Sprzedawcę. 

  

§ 16 Postanowienia końcowe 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych 

przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i realizowania 

Usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego 

Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 

dniowym wyprzedzeniem. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu 

cywilnego. 

3. Sądem właściwym do rozpatrywania potencjalnych sporów wynikających z stosowania 

postanowień Regulaminu i wykonania Umowy jest Sąd właściwy według miejsca 

położenia siedziby Sprzedawcy. 
 


