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Regulamin sklepu internetowego Lemonti.pl 

 

1. Wstęp 
 

Sklep internetowy działający pod adresem www.lemonti.pl prowadzony jest przez Lemonti Spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszowicach, 51-217 przy ul. Zielnej 14, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000838340, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 
NIP 8961594358, REGON 385962806. 
 
Kontakt ze sklepem jest możliwy poprzez e-mail sklep@lemonti.pl, a także za pomocą numeru 
telefonu 602556786. 

 
2. Definicje 

 
Regulamin- niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość 
za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki 
stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Integralną 
część niniejszego regulaminu stanowią załączniki:  
a) Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość,  
b) Formularz zgłoszenia reklamacji, 
c) Polityka Prywatności i cookies. 
 
Sprzedawca- Lemonti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszowicach, 
51-217 przy ul. Zielnej 14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000838340, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 8961594358, REGON 
385962806. 
 
Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną, która dokonuje zakupów w Sklepie, tj. zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość.  
 
Konsument- konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. 
 
Sklep- sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.lemonti.pl, za pomocą 
którego Kupujący może uzyskać informacje o Produkcie i kupić Towar, tj. zawrzeć Umowę 
sprzedaży. 
 
Produkt/ Towar- rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie. Wszystkie oferowane 
towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały wprowadzone na 
polski rynek legalnie przez oficjalnych dystrybutorów. Niektóre z oferowanych produktów mogą 
być używane bądź wcześniej serwisowane, a także mieć uszkodzone opakowania i jest to 
jednoznacznie oznaczone w nazwie i opisie produktu, a także poprzez cenę niższą niż cena 
rynkowa.  



 
LEMONTI Sp. z o.o. 

 ul. Zielna 14  
 51-217 Pruszowice, PL 

sklep@lemonti.pl  
tel. +48 602-556-786 

 
 

2 
 

 
Ceny- wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w polskich złotych. 
Ceny nie zawierają kosztów dostawy, który jest uzależniony od wybranej formy dostawy towaru. 
Na ostateczną cenę zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta składa się cena Towaru oraz 
koszty dostawy.      
 

3. Informacje ogólne 
 

a. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, które 
Konsument może nabyć na drodze umowy sprzedaży na odległość. Umowa sprzedaży 
zawierana za pośrednictwem Sklepu jest w języku polskim. 

b. Regulamin Sklepu wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy sprzedaży na 
odległość zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 

c. Przy zamówieniach, w których miejscem dostawy jest obszar poza Rzeczpospolitą 
Polską, Klient jest zobowiązany do pokrycia cła lub innych podatków, które mogą 
obowiązywać kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie 
Towarów spowodowane procedurami celnymi.  
 

4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego 
 

a. Do korzystania ze sklepu internetowego wymagane jest posiadanie: 
i. Komputera z dostępem do sieci Internet 
ii. Przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Safari.  
iii. Aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)  

b. Do przeglądania asortymentu w Sklepie nie jest wymagana rejestracja ani zalogowanie 
się w Sklepie.  

c. Rejestracja w Sklepie wymaga od Konsumenta wykonania następujących kroków: 
i. Podanie aktywnego adresu e-mail 
ii. Podanie hasła składającego się z minimum 4 znaków 
iii. Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu i akceptacja jego treści 

d. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.  
e. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez kliknięcie „zaloguj się” na stronie głównej 

sklepu i podanie adresu e-mail Konsumenta oraz hasła ustalonego podczas rejestracji 
w Sklepie.  
 

5. Zamówienia- składanie i realizacja 
 

a. Konsument może dokonać zakupów Towarów w Sklepie poprzez kliknięcie wybranego 
produktu, który zostanie umieszczony w koszyku, a następnie złożenie zamówienia. 

b. Zamówienia w Sklepie można składać przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia 
cztery) godziny na dobę. 

c. Złożeniem zamówienia określa się podanie danych płatnika, danych do wysyłki, wybór 
metody wysyłki i dostawy, a następnie wybór metody płatności i dokonanie płatności. 
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności. 
Tym samym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość pomiędzy 
Klientem a Sprzedawcą.   
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d. Klient potwierdza, że kliknięcie ikony „zamawiam i płacę” pociąga za sobą obowiązek 
zapłaty za zamówione w Sklepie produkty.  

e. Klient ma do wyboru poniższe metody płatności podczas składania zamówienia: 
i. Płatność gotówką za pobraniem,  
ii. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, 
iii. Płatność Paynow (BLIK, szybkie przelewy)  

f. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest  
mBank S.A. 

g. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, czas realizacji 
zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta 
rozliczeniowego Sprzedawcy. 

h. Zakupione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem InPost Sp. z o. (kurier 
i paczkomaty) oraz DHL Parcel Sp. z o.o (kurier). Metodę dostawy Klient wybiera 
podczas składania zamówienia i jest zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy, o 
których jest poinformowany podczas składania zamówienia.  

i. Za czas realizacji zamówienia uważa się okres od momentu zaksięgowania płatności za 
złożone zamówienie do momentu wysłania przez Sprzedawcę przesyłki z zamówionymi 
przez Klienta Towarami. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności 
Produktów i jest każdorazowy podany w opisie Produktu w Sklepie. Czas realizacji 
zamówienia jest równy najdłuższemu czasowi realizacji spośród wszystkich 
zamówionych produktów.  

j. Po zaksięgowaniu płatności za złożone zamówienie Sprzedawca wyśle na adres poczty 
elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia z informacją o statusie jego 
realizacji (przygotowanie do wysłania Produktów, wysłanie Produktów, numer listu 
przewozowego itd.). 

k. Podczas odbioru przesyłki z Towarem od kuriera Klient ma obowiązek pokwitować 
odbiór zgodnie z polityką odbioru przesyłek właściwą dla danego przewoźnika. W 
przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru bądź jego opakowania w obecności kuriera, 
Klient może zgłosić w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu dostarczenia 
przesyłki reklamację przy pomocy Formularza zgłoszenia reklamacji stanowiącego 
załącznik do niniejszego Regulaminu. Wypełniony i podpisany Formularz Klient przesyła 
na adres Sklepu sklep@lemonti.pl. 

l. Od momentu nadania przesyłki z zamówionym Towarem do momentu dostarczenia na 
adres podany przez zamawiającego, Klient ma możliwość śledzenia drogi przesyłki przy 
pomocy aplikacji dostępnych na stronach internetowych przewoźników i są to 
odpowiednio: 

i. InPost https://inpost.pl/sledzenie-przesylek  
ii. DHL Parcel https://sprawdz.dhl.com.pl/  

Status przesyłki można sprawdzić po wprowadzeniu do wyszukiwarki numeru listu 
przewozowego/ numeru przesyłki, który zostanie Klientowi przesłanie w wiadomości  
e-mail.  

 

6. Prawo odstąpienia od umowy 
 

a. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do 
odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Towaru, bez 
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podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu należy wypełnić Formularz odstąpienia od 
umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, podpisać go i wysłać na 
adres Sklepu sklep@lemonti.pl przed upływem 14 dni.  

b. Termin odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość liczony jest od momentu wejścia 
w posiadanie przedmiotu zamówienia przez Klienta lub osobę trzecią wskazaną przez 
Klienta.  

c. Klient, który w regulaminowym terminie 14 dni odstąpił od umowy sprzedaży na 
odległość, ma obowiązek odesłania na swój koszt zwracany Towar/ Towary na adres 
Sprzedawcy wraz z kopią podpisanego Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży na 
odległość, tj.:  
 
Lemonti Sp. z o.o. 
ul. Zielna 14 
51-217 Pruszowice 
 
Zwrot towaru musi nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy 
sprzedaży na odległość.  

d. Niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zwracanego Towaru/ Towarów Sprzedawca 
zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, poza kosztami dostarczenia Towaru, 
nie później jednak niż na 14 dni od dostarczenia zwracanych Towarów do Sprzedawcy. 

e. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jaki został 
użyty przez Klienta podczas składania zamówienia, chyba, że Klient wskazał w 
Formularzu odstąpienia od umowy inny sposób zwrotu środków.  

f. Sprzedawca może zakwestionować odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość, 
jeżeli zwracany Towar: 

i. nosi widoczne ślady użytkowania, 
ii. jest uszkodzony,  
iii. nie nadaje się do ponownej sprzedaży. 

 
7. Warunki reklamacji 

 
a. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi towar wolny od wad fizycznych 

i prawnych. 
b. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, który nabywa towar w celu 

niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny), jeżeli 
towar konsumpcyjny w chwili jego wydania ma wadę fizyczną lub prawną – na zasadach 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, uregulowaną w Dziale II ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). 

c. Reklamacje dotyczące wadliwych Produktów zakupionych w Sklepie można zgłaszać 
drogą elektroniczną, wysyłając na adres sklepu sklep@lemonti.pl wypełniony  
i podpisany Formularz zgłoszenia reklamacji stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 
W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, należy wypełnić wszystkie pola w 
Formularzu zgłoszenia reklamacji (data sprzedaży, opis stwierdzonej wady, data 
stwierdzenia wady, żądanie w związku ze zgłaszaną wadliwością itd.). 

d. Niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną wypełnionego Formularza zgłoszenia 
reklamacji, Klient jest zobowiązany do odesłania na swój koszt wadliwego produktu 
oraz kopii dowodu zakupu Towaru (paragon lub fakturę) na adres: 
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Lemonti Sp. z o.o. 
ul. Zielna 14 
51-217 Pruszowice 
 

e. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji 
w terminie 20 dni od otrzymania Formularza zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na 
reklamację Klienta jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta 
w Formularzu zgłoszenia reklamacji. 

f. Jeżeli sprzedany Klientowi Towar posiada wadę, Konsument może – na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym – żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo 
usunięcia wady albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny. 

g. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie 
zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji producenta, jeżeli taka została udzielona.  
 

8. Warunki świadczenia usług elektronicznych 
 

a. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia bezpłatnych usług 
elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

b. Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych: 
i. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta 

Kupującego w Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania 
rejestracji. 

ii. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu 
formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w 
momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do 
koszyka). 

c. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta 
Kupującego w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony. 

d. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu  formularza 
umożliwiającego złożenie zamówienia w Sklepie jest zawierana na czas oznaczony  
i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia. 

e. Sprzedawca, jak i Klient mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej 
zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn. 

f. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej przez którąkolwiek ze Stron 
nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy. 
 

9. Bezpieczeństwo danych osobowych i pliki cookies 
 

a. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. 
zm.). 

b. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie 
jest dobrowolne, a Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 

c. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, NIP, e-mail) jest niezbędne dla 
dokonania rejestracji konta w Sklepie. Dane osobowe udostępniane są przez 
Konsumentów i zgoda na przetwarzanie tych danych wyrażana jest poprzez formularz 
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rejestracji w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym  dokonywania 
zakupów w Sklepie Internetowym. 

d. Sprzedawca przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla 
korzystania przez nich ze Sklepu, w szczególności w celu zawierania z Kupującym  
i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych w Sklepie. 

e. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Kupujących podmiotom trzecim w celu 
ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. 

f. Sprzedawca zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i zapewnia Kupującym wgląd do 
własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach 
wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania 
przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu 
administratorowi danych. 

g. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych oraz 
wykorzystywania plików cookies zostały określone w Polityce Prywatności, która 
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  
 

10. Spory powstałe w związku z zawarciem umowy sprzedaży na odległość  
 

a. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in.: 

i. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o 
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, 

ii. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta 
lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona 
konsumentów. 

b. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej 
http://www.uokik.gov.pl.  

c. Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży zawartych 
za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku braku polubownego ich 
załatwienia przez strony poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego według 
właściwości ogólnej. 
 

11. Postanowienia końcowe 
 

a. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów sprzedaży zawartych 
z Konsumentem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
(t.j. Dz.U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.) – dalej K.c., ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. Z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), ustawy 
o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). 

b. Umowa sprzedaży na odległość zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy 
konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. 
Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu. 
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c. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu 
obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Konsumenta. 

d. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. 
 

12. Załączniki  
a. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość,  
b. Formularz zgłoszenia reklamacji, 
c. Polityka Prywatności i cookies. 
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Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży  
na odległość 

Prosimy o wydrukowanie formularza, wypełnienie wszystkich pól, podpisanie i odesłanie wraz ze zwracanym 
towarem na adres Lemonti Sp. z o.o., ul. Zielna 14, 51-217 Pruszowice. 

Imię i nazwisko osoby 
dokonującej zwrotu 

 
 
 

 
Adres (ulica, nr domu, 
kod pocztowy, 
miejscowość) 
 

 
 
 
 
 

 
Data otrzymania towaru 
 

 
Numer dokumentu 
sprzedaży (paragon lub 
faktura) 

 

Numer zamówienia w 
Sklepie 

 Data zamówienia w 
Sklepie 

 

 

 
ZWRACANE TOWARY 
 
Lp. Nazwa Ilość Cena brutto 
    

    

    

    

    

 

Niniejszym oświadczam, iż:  

1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 
827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą Lemonti Sp. z o.o. z siedzibą w 
Pruszowicach, 51-217, ul. Zielna 14, NIP 8961594358 i zwracam wymienione powyżej towary. 
 

2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w 
wyżej wymienionej ustawie. 
 

 

…………………………………………………    …………………………………………………………. 
miejscowość, data     podpis Klienta 
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Formularz zgłoszenia reklamacji 

Prosimy o wydrukowanie formularza, wypełnienie wszystkich pól, podpisanie i odesłanie wraz z reklamowanym 
towarem na adres Lemonti Sp. z o.o., ul. Zielna 14, 51-217 Pruszowice. 

Imię i nazwisko osoby 
zgłaszającej reklamację 

 
 
 

Adres (ulica, nr domu, 
kod pocztowy, 
miejscowość) 

 
 

 
Adres e-mail 
 

 Numer telefonu 
 

 

 
PRZEDMIOT REKLAMACJI 
 

Nazwa towaru 

Data nabycia  

Numer zamówienia  

Numer paragonu/ faktury  

 
 
Opis wad i okoliczności  
ich powstania 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiedy wady zostały stwierdzone  

 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………    …………………………………………………………. 
miejscowość, data     podpis Klienta 
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Polityka Prywatności i cookies 

 

1. Informacje ogólne 

Dnia 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 4.05.2016) (dalej RODO). 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 
przekazanych przez użytkowników za pośrednictwem sklepu internetowego www.lemonti.pl w 
związku z korzystaniem przez nich z usług wyżej wymienionego serwisu. Wszelkie działania 
serwisu www.lemonti.pl podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony 
danych, w tym RODO.  

2. Administrator danych osobowych  
 
Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO zawartych w serwisie 
www.lemonti.pl jest Lemonti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Pruszowicach, 51-217, ul. Zielna 14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000838340, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 8961594358, REGON 
385962806. Dane osobowe to wszelkie informacje identyfikujące użytkowników serwisu 
www.lemonti.pl, na przykład imię i nazwisko, NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
adres do dostawy. Poprzez termin „przetwarzać” lub „przetwarzanie” określa się wszelkie 
czynności i operacje wykonywane na danych osobowych użytkowników serwisu 
www.lemonti.pl. W przypadku pytań albo wątpliwości dotyczących administrowania danymi 
osobowymi użytkowników, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej 
sklep@lemonti.pl.  
 

3. Przetwarzanie danych osobowych 

 
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury  
i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. 
Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami 
prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
 
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w 
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami 
umowy. Serwis www.lemonti.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
 
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób: 

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach kontaktowych informacje, 
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”, 
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c) poprzez złożenia zamówienia w sklepie www.lemonti.pl,  

d) poprzez zapisanie się do newslettera 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez Lemonti Sp. z o.o., która jest ich 
administratorem, natomiast odbiorcami tych danych - w zależności od celu przetwarzania - 
mogą być: podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawne lub finansowo-
księgowe, usługi informatyczne, ubezpieczyciele, podmioty finansujące zakupy ratalne, agencje 
reklamowe, podmioty współpracujące z administratorem przy organizacji akcji marketingowych, 
podmioty prowadzące działalność reklamową, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, 
przewozowe. 

5. Bezpieczeństwo danych osobowych 

Dane osobowe pozostawione w serwisie www.lemonti.pl nie zostaną sprzedane ani 
udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.  

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. 
Osoba ta ma również prawo do ich modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w 
dowolnym momencie.  

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności serwisu www.lemonti.pl, na które 
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony 
danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach 
będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 

6. Cookies (ciasteczka) 
 

a. Poprzez piki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w 
urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron 
internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony 
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym 
oraz unikalny numer. 

b. Serwis www.lemonti.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z 
wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

c. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu www.lemonti.pl. Operator 
wykorzystuje te pliki do: 

i. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej 
stronie serwisu, 

ii. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji 
użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby 
zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę, 

iii. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji 
użytkownika. 

d. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w 
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce 
prywatności.  

e. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie 
dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. 
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Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować 
automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź 
informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. 

f. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących 
plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 

- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl 
- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ 

g. Operator serwisu www.lemonti.pl informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce 
internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych. 

 

 

 

 


