
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TESTY THOMAS 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sklep internetowy Testy Thomas działający pod adresem: https://testythomas.pl, 

prowadzony jest przez Grafton Recruitment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego 

Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, numer KRS 0000744760; NIP 527-28-61-049. 

2. W niniejszym Regulaminie zawarte zostały zasady dokonywania zakupów w sklepie 

internetowym Testy Thomas, zasady zawierania umów na odległość za pośrednictwem 

Sklepu, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady odstąpienia od umowy.  

3. Dla Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym 

mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2020 r. (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 344, ze zm.). 

4. Przed dokonaniem zakupu każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się 

z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Usługi 

świadczone są na podstawie obowiązującej w momencie złożenia zamówienia wersji 

Regulaminu. 

6. Regulamin jest dostępny na stronie https://testythomas.pl pod hiperlinkiem „Regulamin 

Sklepu”. Klient w każdym momencie może zapoznać się z jego treścią, pobrać go i/lub 

wydrukować. 

7. Informacje o produktach (wraz z cenami) dostępne na stronie https://testythomas.pl nie 

stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23.04.1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 

r. poz. 1145, ze zm.), są natomiast zaproszeniem do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu 

Cywilnego z dnia 23.04.1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). 

 

II. DEFINICJE 

1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu zawierający spis zasad dokonywania zakupów oraz 

realizacji Usług 

2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której 

przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

3. Klient – każdy podmiot, w tym Konsument, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

4. Sprzedawca – Grafton Recruitment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego 

Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa. Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS 0000744760; NIP 527-28-

61-049, Kapitał zakładowy: 3.284.750,00 zł. 

5. Thomas – właściciel Produktów oraz narzędzi Thomas, spółka Thomas International Limited, 

zarejestrowana pod nr in 01568983, z siedzibą w First Floor, 18 Oxford Road, Marlow, 

Buckinghamshire, SL7 2NL 

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia 

i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze 

Sprzedawcą. 

7. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie 

Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie 

warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
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8. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta 

Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, 

w szczególności ilości produktów. 

9. Sklep - sklep internetowy Testy Thomas prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem 

internetowym https://testythomas.pl. 

10. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz 

informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 

11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

12. Usługi – sesja informacji zwrotnej, coachingowa, mentoringowa lub doradcza będąca 

przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

13. Produkt - dostępny w Sklepie produkt cyfrowy – analiza psychometryczna/kwestionariusz, 

test, raport do wykonanej analizy lub testu. 

14. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego 

systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej 

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków 

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu/Usługi zawierana albo zawarta między 

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

 

III. KONTAKT ZE SKLEPEM 

1. Dane Sprzedawcy: Grafton Recruitment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego 

Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa; 

2. Adres e-mail Sprzedawcy: Thomas.poland@gigroup.com; 

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 22 654 46 46; 

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy w banku HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) 

Oddział w Polsce: PL44 1280 0003 0000 0031 7181 6033; 

5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email i numeru telefonu 

podanych w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu; 

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach roboczych tj. od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00 (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych 

od pracy). 

 

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na 

Produkty, niezbędne jest: 

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

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

3. włączona obsługa plików cookies. 

 

V. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi 

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą 

wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu 

internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
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2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez 

Klienta na Produkty/Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po 

założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § VI. niniejszego Regulaminu albo przez podanie 

niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez 

zakładania Konta. 

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

VAT). 

4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze 

obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie 

obliczana, a także o opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie 

podana w Sklepie w opisie Produktu. 

 

VI. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie 

następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres email, NIP, telefon. 

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych 

w Formularzu rejestracji. 

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu 

jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, 

w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w pkt 

III. 

 

VII. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

1. W celu złożenia Zamówienia należy: 

a. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie); 

b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk 

„Dodaj do koszyka”; 

c. w polu „Kod promocyjny” wprowadzić posiadany kod zniżkowy; 

d. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; 

e. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz 

zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu email, na 

który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane 

odbiorcy Zamówienia; 

f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności wymienionych w § VIII pkt 2; 

g. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz dokonać płatności. 

 

VIII. METODA DOSTAWY I PŁATNOŚCI 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy/odbioru zamówionego 

Produktu/Usługi: 

a. Dostawa pocztą elektroniczną na podany adres email. 

2. Sposoby płatności dostępne w Sklepie internetowym: 

a. Płatność natychmiastowa: Cashbill; 

b. Płatność na konto; 



3. Faktura zostanie wstawiona niezwłocznie po dokonaniu płatności, jednak nie później niż 15 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość zapłaty i przesłana 

pocztą/mailem na adres wskazany w formularzu zgłoszenia; 

 

IX. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY/REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

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

przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym 

zgodnie z § VII. niniejszego Regulaminu. 

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz 

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. 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, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu 

Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. 

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa 

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

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

płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin 

od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie 

anulowane. 

4. Realizacja Usługi rozpocznie się niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia oraz całości zapłaty 

za Usługę i/lub Produkt;  

5. Procedura realizacji Usługi: 

a. Kontakt z Klientem w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania wpływu całości zapłaty na 

konto; 

b. Wysyłka zaproszeń do wypełnienia analiz wraz z instrukcją i linkiem do 

kwestionariusza wskazanym przez Klienta osobom; 

c. Po wypełnieniu analizy Klient otrzymuje pisemny raport lub/i feedback w umówionym 

terminie; 

d. Wyniki analizy zostają usunięte w terminie do 3 miesięcy po wykonaniu Usługi;  

 

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość ze Sprzedawcą 

umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę 

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład 

pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od 

umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego 

mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

3. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż 

w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy. 

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi 

w wypadku rozpoczęcia świadczenia usług. 

 



XI. REKLAMACJA 

1. Reklamacją objęte są Produkty i Usługi dostępne w Sklepie. Rozpatrujemy wyłącznie 

reklamacje otrzymane w formie pisemnej (pocztą, na adres email) w terminie nie dłuższym 

niż 30 dni od dnia zakończenia Usługi lub otrzymania Produktu. Reklamacje otrzymane po tym 

terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Elementy, które powinna zawierać Reklamacja:  

a. Dane kontaktowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres email; 

b. Szczegółowy opis Usługi, której dotyczy Reklamacja, powód oraz uzasadnienie 

Reklamacji; 

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. Wszelkie szkody spowodowane stosowaniem przez Klienta Produktów i/lub Usług 

niezgodnie z zasadami etycznymi opisanymi w § XII. niniejszego Regulaminu oraz 

obowiązującym prawem. 

 

XII. ETYCZNE ZASADY I PRAWA AUTORSKIE 

1. Rozwiązania Thomas International to narzędzia wspierające wszelkie procesy zarządzania ludźmi 

w organizacji. Opisują preferowany styl zachowania, zdolności, umiejętności, potencjał 

przywódczy, inteligencję emocjonalną, zaangażowanie, kulturę zespołu, kompetencje. Pomagają 

definiować warunki optymalne dla osób w kontekście stanowisk i budować plany rozwojowe. 

a. Samodzielne stosowanie narzędzi Thomas International wymaga przejścia odpowiednich 

procesów szkoleniowych i uzyskania stosownych certyfikatów (akredytacji 

międzynarodowej); W przypadku nieposiadania przez Kupującego certyfikatu stosowanie 

narzędzi Thomas może odbywać się wyłącznie przy wsparciu Konsultanta Thomas 

z ramienia Grafton; 

b. Pozyskane w toku analizy informacje powinny być traktowane, jako element wspierający 

proces podejmowania decyzji; 

c. Analiza lub wynik testu powinny stanowić podłoże do dyskusji pomiędzy kandydatem 

a osobą analizującą. Proces powinien być prowadzony w przyjaznej atmosferze. Osoba 

poddawana procesowi powinna uzyskać informację zwrotną z możliwością odniesienia się 

do wyników; 

d. Wyniki analizy są poufne, a lista osób mających do nich wgląd powinna być ściśle 

określona; 

e. Poddanie się badaniu i przekazanie swoich danych co do zasady powinno być dobrowolne. 

Osoba świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 

związanych z konkretnym procesem. Przetwarzanie danych osobowych powinno być 

zgodne z obowiązującymi przepisami; 

2. Prawa autorskie do treści, rozwiązań lub narzędzi stanowiących Usługę, Produkt lub ich element 

składowy przysługują firmie Thomas International Limited. 

3. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji na podstawie, której Klient 

uprawniony jest do skorzystania z Usługi lub Produktu na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

4. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Sklepu oraz strony internetowej lub 

serwisu służącemu obsłudze jako całości oraz ich poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, 

utworów, wzorów i znaków dostępnych w ich ramach należą do Sprzedawcy.  



5. W odniesieniu do praw autorskich i własności intelektualnej przysługujących Thomas lub 

Sprzedawcy Klient nie ma prawa do kopiowania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia lub 

do innego sposobu ingerowania w integralność utworów, rozwiązań czy narzędzi objętych 

ochroną.  

 

XIII. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pomocy 

w sporze ze Sprzedawcą, w tym 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 adresem internetowym Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych 

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a. Konsument 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. Konsument 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.  

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

2. Sprzedaż Produktów i Usług kierowana jest do Klientów znajdujących się na terenie Polski. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, 

w tym z uwagi na: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, 

w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie 

danych osobowych oraz RODO. 

5. Klient zobowiązuje się do stosowania Produktów Thomas zgodnie z § XII. niniejszego 

Regulaminu. 
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