REGULAMIN PŁATNOŚCI – Ski Hotel Sp. z o.o., Ul. Przybyszewskiego 68/94, 30-128
Kraków
1. Formy płatności za zamówione towary/usługi
Zapłaty za zamówione towary/usługi można dokonać z użyciem jednego z poniższych
sposobów płatności:
2.1. gotówką.
2.2. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na
wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji,
2.3. płatność online za pomocą karty płatniczej:
2.3.1. Karty płatnicze:
- Visa
- Visa Electron
- MasterCard
- Maestro
- MasterCard Electronic
2.3.2. W celu przeprowadzenia poprawnej autoryzacji karty płatniczej Klienta, niezbędne jest
podanie następujących danych:
a) imię i nazwisko posiadacza karty,
b) rodzaj karty płatniczej
c) numer karty płatniczej,
d) data ważności karty płatniczej (miesiąc, rok),
e) kod CVV2/CVC2 (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).
2.3.3. Karta musi mieć funkcjonalność płatności w internecie, na rachunku karty muszą być
wystarczające środki, a karta nie może być zastrzeżona lub nieważna.
2.3.4. Pozytywna autoryzacja karty płatniczej jest równoznaczna z blokadą środków na
rachunku posiadacza karty.
2.3.5. Operatorem płatności „Karta płatnicza” jest platforma Revo Payments, która jest
własnością firmy EVO Payments International Sp. z o.o., Ul. Jana Olbrachta Street 94, 01102 Warszawa. W wypadku wyboru płatności kartą płatniczą dane karty Klienta nie są
zapisywane w Sklepie internetowym. Klient oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za
pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Evo Payments.
2.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż
wymienione w punkcie 2, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
3. Uprawnienia przysługujące konsumentom
3.3. Kwota uiszczona za zakupioną usługę zostanie zwrócona Konsumentowi zgodnie z
wybrana ofertą. Przedpłaty traktowane są jako zadatki. Oferta bezzwrotna dotyczy całej

kwoty. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany
bezpośrednio na kartę Konsumenta.
4. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
4.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz
późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały
pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień
w naszym serwisie.
4.2. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla
celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.
4.3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma
prawo 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 prawa albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania
zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4.4. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych
o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.
5. Postanowienia końcowe
5.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.
5.2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22z
2000 r. poz. 271) i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176).
5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Sklepu.
Zamówienia złożone przez Kupującego są zawsze realizowane zgodnie z postanowieniami
regulaminu obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Zmieniony regulamin
zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie krótszym niż 7 dni
od daty jego publikacji na stronie internetowej www.skihotel.pl.

