
Regulamin sklepu 

§1 Słownik pojęć
1. Sprzedawca, Administrator danych – LAM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145

Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w 

Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000880141. Kapitał zakładowy: 

2.000.000,00 zł, NIP 953-27-80-948, BDO: 000520141, Regon: 387684613, nr tel. 52 586 29 80, adres

e-mail: info@edrabiny.pl. 

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.edrabiny.pl, za

pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia. 

3. Kupujący, Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, w tym zwłaszcza składająca Zamówienie za
pośrednictwem Sklepu. Kupującymi mogą być w szczególności Konsumenci lub Indywidualni
Przedsiębiorcy.

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za
pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art.

221Kodeksu Cywilnego).

5. Indywidualny Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę
sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą,

gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin.

7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży

Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów. 

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa:

• zasady zawarcia sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu,

• zmianę i czas realizacji Zamówienia,

• prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,

• sposoby zapłaty, ceny (zawierające podatek VAT),

• warunki dostawy Towarów,

• pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,

• procedurę składania reklamacji,
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• zasady ochrony danych osobowych,

• zasady rejestracji w Sklepie,

• warunki techniczne,

• postanowienia końcowe.

2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do

Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron 

www. 

3. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści

bezprawnych (np. w opiniach o Towarze). 

§3 Składanie Zamówień

1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny

nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert. Informacja o 

dostępności Towaru jest wyświetlana przy każdym Towarze. 

2. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia

umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do 

złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego „Kupuję i płacę”. 

3. Klient niezwłocznie po złożeniu Zamówienia otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w

potwierdzającej wiadomości e-mail (zgodnie z art. 66(1) §1 kodeksu cywilnego). Potwierdzenia przyjęcia 

Zamówienia nie stanowi jeszcze akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę. 

4. Kupujący otrzymuje w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail

potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów. 

5. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze

wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail. 

6. W związku z faktem, iż wszelkie dokumenty przesyłane do Klienta podczas realizacji Zamówienia

zapisywane są w formacie PDF, Kupujący w celu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien 

posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych 

w formacie PDF. 

7. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej (plik PDF): potwierdzenia złożenia

Zamówienia, niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy. 

8. W przypadku płatności ratalnej, realizacja Zamówienia następuje po uzyskaniu przez Kupującego

pozytywnej decyzji kredytowej. W przypadku decyzji negatywnej, Kupujący może zmienić sposób 

realizacji płatności, bądź Zamówienie anulować. 



§4 Czas realizacji zamówienia

1. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.

2. Czas realizacji Zamówienia jest sumą czasu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki dostawcy, a także

czasu dostawy przesyłki przez dostawcę do Klienta. Czas ten określony jest przy opisie poszczególnych 

Towarów i w żadnym przypadku nie przekracza 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Towaru. 

3. W przypadkach wyjątkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy - termin

realizacji Zamówienia określony zgodnie z ust. 2 powyżej może ulec wydłużeniu, do 30 dni, o czym 

Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. W takim wypadku Kupujący może w szczególności 

anulować Zamówienie (odstąpić od zawartej umowy), na zasadach określonych w pkt. VIII Regulaminu. 

§5 Warunki płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności, są one też określone w zakładce

„Formy płatności”: 

▪ gotówką za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru;

▪ przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu Przelewy24, w tym Blik, a także

przelewem tradycyjnym – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, jednak nie później niż 7 dni 

od zawarcia umowy sprzedaży Towaru. 

§6 Realizacja Zamówień

1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych

może uniemożliwiać realizację Zamówienia. 

2. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu

Zamówienia. 

3. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie głównej Sklepu.

4. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera. Dostawa następuje jedynie na

terenie Polski.

5. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury elektronicznej. Faktura ta zostanie
udostępniona Kupującemu do pobrania za pośrednictwem odnośnika zawartego w wiadomości email

przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub
wskazany w Koncie owego Kupującego po odbiorze Towaru. W przypadku cofnięcia przez Kupującego
zgody, a także w innych uzasadnionych przypadkach (jak np.: wystąpienie trudności technicznych itd.) –

Sprzedawca wystawi fakturę w formie papierowej i doręczy ją Kupującemu za pośrednictwem poczty
tradycyjnej.



§7 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

1. Klient w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady

uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony: 

▪ jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia lub zamówiony

Towar jest uszkodzony, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu, czy została

spowodowana przez Klienta po odbiorze towaru, zaleca się sporządzenie z udziałem

przewoźnika (kuriera) protokołu uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem

uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu;

▪ bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania i otrzymanego

Towaru oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w

spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie,

w którym momencie powstała szkoda.

2. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu

powinny być takie same. Prawidłowo sporządzony protokół szkody znacznie usprawni ustalenie momentu 

powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania 

reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności. Po spisaniu raportu 

szkody należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji i Interwencji pod 

adresem: reklamacje@edrabiny.pl. 

3. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem: reklamacje@edrabiny.pl. 

4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera,

Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz 

numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji Sprzedającemu telefonicznie (tel. 52 586 29 80)

lub mailowo (reklamacje@edrabiny.pl). 

5. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie

transportu do momentu ich wydania Klientowi  ponosi Sprzedający. 

§8 Odstąpienie od umowy ("zwrot") i wymiana Towaru

1. Kupujący mający status Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy może odstąpić od umowy

sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając 

stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w 

fizyczne posiadanie Towaru przez Kupującego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia 

przed upływem terminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za 

pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. 

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wiadomością e-
mail na adres reklamacje@edrabiny.pl, z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie lub w formie

pisemnej na adres ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz. Oświadczenie o odstąpieniu winno w
szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy
zwrotu uiszczonej zapłaty.
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3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach 

określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu do: 

 

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w 

art. 7 ust. 1; 

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na 

rynku finansowym; 

c) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub 

ściśle związanych z jego osobą; 

d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega 

szybkiemu zepsuciu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma 

obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że 

Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru 

przed jego upływem. 

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie 
przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka wybranego przez Konsumenta. Sprzedający nie 

przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

6. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez 

Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, tym samym 

sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się 

dla niego z żadnymi kosztami. 

7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy 

regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

8. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym 

mowa w §9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, 

będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, 

cech i funkcjonowania Towaru. 

9. Niezależnie od powyższego, Konsument w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia 

Towaru może zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego 

samego towaru lub inny towar dostępny w Sklepie, za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W 

przypadku zamiany Towaru – pkt. VIII ust. 3-6 stosuje się odpowiednio. 

§9 Składanie reklamacji z tytułu rękojmi 
 

Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy (Dział Interwencji i Reklamacji) lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@edrabiny.pl. 

Składającemu reklamację zalecamy podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne 

opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu 

sprzedaży, bądź jego kserokopii. 
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1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. Sprzedawca ponosi

odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego
prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem

dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument lub Indywidualny

Przedsiębiorca, a Towar stanowi używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać

ograniczona, nie mniej jednak niż do roku od dnia wydania Towaru Kupującemu.

3. Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres reklamacje@edrabiny.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: ul. Podleśna 17, 85-145
Bydgoszcz - Dział Reklamacji i Interwencji.

4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien, w miarę możliwości, podać:

a) dane kontaktowe Kupującego,

b) żądania Kupującego względem Sprzedawcy w związku z reklamacją,

c) nr faktury wystawionej w odniesieniu do Towaru, którego dotyczy reklamacja, lub jej kserokopię

d) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła

e) czego Kupujący żąda w związku ze złożeniem reklamacji

f) podstawę roszczeń Klienta (np. rękojmia, gwarancja)

przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez 
Kupującego będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, nie stanowi przeszkody dla 
rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie. 

4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt Sprzedawcy 
dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy na adres wskazany na podstronie „Zwroty i reklamacje”. W 
celu wykonania tego obowiązku Kupujący może skontaktować się z Działem Interwencji i Reklamacji pod 
adresem: reklamacje@edrabiny.pl co spowoduje zlecenie przez Sprzedawcę zwrotnej przesyłki kurierem. 
Kupujący może odesłać przesyłkę samodzielnie na adres:

ul. Deszczowa 63, 85-467 Bydgoszcz.

5. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do
specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono

gwarantować odpowiednią ochronę towaru podczas transportu, które uniemożliwi jego uszkodzenie.

6. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez Kupującego będącego Konsumentem, że korzysta on z
uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że Kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej

przez producenta lub dystrybutora (o ile taka gwarancja została udzielona).

7. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli

Sprzedawca nie ustosunkuje się w tym terminie do zgłoszenia uważa się, że uznał za uzasadnione 

oświadczenie lub żądanie Konsumenta. Termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji nie dotyczy sytuacji, w 

której kupującym jest podmiot inny niż konsument (np. przedsiębiorca). W tym przypadku ustawa nie 

zawiera terminów, które wiązałyby strony, co powoduje dowolność w kształtowaniu stosunku umownego. 

§10 Gwarancja
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1. W przypadku Towarów objętych także gwarancją producenta uprawnienia z tego tytułu należy

wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, bezpośrednio do 

podmiotu będącego gwarantem. Warunki gwarancyjne zawarte są również na stronie internetowej pod 

adresem https://www.edrabiny.pl/gwarancje-producentow/. 

2. Kupujący może skierować roszczenie z tytułu gwarancji jakości do wyznaczonego punktu serwisowego

gwaranta lub skorzystać z możliwości zgłoszenia roszczenia u Sprzedawcy, który przekaże zgłoszenie 

gwarantowi. Zgłoszenie gwarancyjne za pośrednictwem sprzedawcy można wykonać telefonicznie pod 

numerem infolinii 52 586 29 80 lub mailowo reklamacje@edrabiny.pl. 

3. Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady Towaru nie wyłączają, nie

ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez 

gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym. 

§11 Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji

Zamówienia. 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i

obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe 

jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego. 

3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także

do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. 

5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie

i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań 

informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy 

świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, 

firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe. 

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w

zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu. 

https://www.edrabiny.pl/gwarancje-producentow/
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§12 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, 

które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku 

sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, 

przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w 

zakładce „Regulamin sklepu”. 

 

4. Kupujący, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu, 

dokonanych zgodnie z ust. 4, przy dokonaniu pierwszego logowania lub w formie odrębnego 

oświadczenia Sprzedawcy. W razie braku akceptacji zmian, Kupujący może przesłać Sprzedawcy 

stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta. 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 

§1 Definicje 
 

1. Usługodawca - LAM S.A., której szczegółowe dane wskazano w pkt. I Regulaminu.  

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na 

odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, to udostępnienie: 

a) treści strony internetowej znajdującej się pod adresem www.edrabiny.pl 

b) usługi „Konto klienta” 

c) usługi „Formularz kontaktowy” 

d) usługi „Dodawanie opinii o zakupionych produktach” 

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną. 

4. Adres elektroniczny:info@edrabiny.pl 

 

5. Sklep internetowy – sklep dostępny w ramach witryny www.edrabiny.pl.  

§2 Usługi świadczone drogą elektroniczną 
 

1. Konto klienta.  

Na stronach serwisu www.edrabiny.pl Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta klienta. Rejestracja 

konta nie jest konieczna dla dokonania zakupów, ale umożliwia Użytkownikowi korzystanie z 

https://www.edrabiny.pl/regulamin/
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dodatkowych funkcjonalności ułatwiających dokonywanie zakupów. Na funkcjonalność Konta klienta 

składa się: 

▪ możliwość zapisania danych adresowych do wysyłki towaru,  

▪ śledzenie stanu realizacji zamówienia, 

▪ dostęp do historii zamówień danego Użytkownika, 

▪ dostęp do faktur, 

▪ dostęp do edycji danych teleadresowych w złożonym zamówieniu. 

W celu rejestracji Konta klienta Użytkownik zobowiązany jest podać aktywny adres e-mail. 

Użytkownik może podać również dane osobowe takie ja: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer 

telefonu Podanie tych danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak ułatwia i przyspiesza zakupy w 

Sklepie internetowym. 

 

Użytkownik w każdym czasie może usunąć Konto klienta. W celu usunięcia Konta klienta należy wysłać 

wiadomość z adresu e-mail do niego przypisanego, na Adres elektroniczny, z żądaniem usunięcia konta. 

Po otrzymaniu wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta klienta, zostanie ono usunięte 

niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po realizacji aktywnych zamówień złożonych przez Użytkownika w 

Sklepie internetowym. 

2. Formularz kontaktowy. 

Formularz kontaktowy dostępny jest między innymi poprzez aktywację linku znajdującego się pod 

adresem www.edrabiny.pl/kontakt/ Umożliwia on kontakt z Usługodawcą poprzez wybranie jednej z 

form: kontaktu zwrotnego za pomocą połączenia telefonicznego lub wiadomości e-mail. 

Do skorzystania z formularza kontaktowego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz 

numeru telefonu.  

 

3. Dodawanie opinii o zakupionych produktach. 

Użytkownik, który zakupił produkty w Sklepie internetowym może uzupełnić formularz opinii o produkcie 

zawierający jego ocenę. Link prowadzący do formularza jest wysyłany na adres podany podczas 

składania zamówienia. Do uzupełnienia formularza wymagane jest wskazanie autora opinii. Autor może 

zostać określony w dowolny sposób, tj. Użytkownik może wskazać swoje imię, nazwisko lub pseudonim. 

4. Udostępnienie strony WWW. 

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu wyświetlania zawartości 

strony www.edrabiny.pl oraz wszystkich podstron znajdujących się w ramach tego adresu internetowego. 

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą 

elektroniczną. 

1. Udostępnienie strony WWW – umowa zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia zawartości strony 

internetowej, a rozwiązana z chwilą zaprzestania jej wyświetlania przez Użytkownika. 

2. Formularz kontaktowy – umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia wszystkich pól formularza i 

jego przesłaniu. Przesłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa po 

zakończeniu kontaktu zwrotnego przez pracownika Usługodawcy. 

http://www.edrabiny.pl/kontakt


3. Dodawanie opinii o zakupionych produktach, Komentarze do artykułów - umowa zostaje zawarta z 

chwilą przesłania uzupełnionego formularza Usługodawcy. Do przesłania formularza wymaga akceptacji 

niniejszego regulaminu. Umowa wygasa z chwilą zamieszczenia przez Usługodawcę w ramach 

odpowiedniej podstrony internetowej www.edrabiny.pl opinii o zakupionym produkcie lub komentarza do 

artykułu. 

4. Konto klienta – umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta klienta. Założenie Klienta wymaga 

akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta klienta na żądanie 

Użytkownika. 

§4 Informacje techniczne oraz ochrona danych osobowych. 
 

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien 

posiadać: 

• Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox 
w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej 
niż 2. 

• Włączoną obsługę Java Script. 

• Aktywny adres e-mail. 

2. Usługodawca dokłada staranności, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkowników przed ich 

pozyskaniem przez osoby trzecie oraz ich nieuprawnioną modyfikacją. Połączenia, w trakcie których 

przesyłane są dane osobowe Użytkownika szyfrowane są protokołem SSL. Dane osobowe Użytkownika są 

przechowywane w pamięci serwerów Usługodawcy w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. 

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu realizacji transakcji oraz procesu wysyłki i nie są 

udostępniane podmiotom trzecim, oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym regulaminie. 

4. Dane osobowe w postaci danych adresowych są udostępniane firmie dokonującej doręczeń towarów 

zakupionych w sklepie. 

5. Dane służące do realizacji płatności elektronicznej zostaną przekazane firmie płatniczej zajmującej się 

realizacją płatności z wykorzystaniem kart kredytowych lub płatniczych. 

§5 Zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną 

1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści: 

a) Powodujących zakłócenie pracy systemu teleinformatycznego Usługodawcy, 

b) Bezprawnych, niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym treści naruszających 

dobra osobiste osób trzecich bądź naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne i dobre obyczaje. 



2. Usługodawca usuwa treści bezprawne zamieszczone przez Użytkownika w ramach Sklepu 

internetowego. 

3. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z niniejszym regulaminem. 

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług zgodnie z niniejszym regulaminem oraz 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§6 Zmiana regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. 

1. Sklep Internetowy może zmienić niniejszy regulamin z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny 

rozumie się okoliczności wynikające ze zmiany: 

a. funkcjonalności sklepu internetowego, 

b. obowiązujących przepisów prawa, 

c. profilu działalności Usługodawcy, 

d. świadczonych usług, 

2. Zmiana regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowych warunków za pomocą 

wiadomości e-mail skierowanej do zarejestrowanych Użytkowników na adres wskazany w trakcie 

rejestracji Konta klienta. Wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu Sklep Internetowy przesyła nową treść 

Regulaminu. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni. 

 

§7 Pozasądowe rozwiązywanie sporów 
 

Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z 

dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów 

związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór 

można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod 

adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. 

 

Platforma ODR - Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi 

rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu 

sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod 

adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, 

przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między 

konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL


umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w 

Unii a przedsiębiorcami 

 
 
 



Polityka prywatności 

Jakie informacje znajdują się w tym dokumencie? 
Polityka prywatności zawiera wszystkie informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o 
Twoich prawach i celach, w jakich je przetwarzamy. 

Polityka składa się z czterech części: 

1. Część I – wyjaśniamy pojęcia użyte w Polityce oraz przedstawiamy informacje o naszych danych
kontaktowych i o Twoich prawach;

2. Część II – zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy
odrębnie dla każdego procesu przetwarzania;

3. Część III – znajdują się tam informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszym profilu w Social Mediach,
4. Część IV – zawiera informacje o plikach cookies.

Część I. Postanowienia ogólne

§ 1. Administrator
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest LAM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17,

(85-145 Bydgoszcz ). W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub 
określamy się jako „Administrator” lub „My”. 

2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy. Jesteśmy wpisani
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000880141. Nasz NIP to 953-
27-80-948, BDO: 000520141. Nasz kapitał zakładowy wynosi 2 000 000 zł .W naszych aktach rejestrowych
znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat, takie jak sprawozdania finansowe czy umowa naszej
spółki.

3. Możesz skontaktować się z nami:
a. listownie: ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz,
b. e-mailem na adres: iod@edrabiny.pl,
c. za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie 

www https://www.edrabiny.pl/kontakt/
d. telefonicznie pod numerem: 52 586 29 80.

§ 2. Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to ma ono 
następujące znaczenie: 

a. „Serwis” – sklep internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.edrabiny.pl;
b. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli Politykę prywatności, którą czytasz;

mailto:iod@edrabiny.pl
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c. „RODO” – rozporządzenie 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. Tekst RODO znajdziesz tutaj; 

d. „Social media” – portal społecznościowy Facebook, YouTube, Instagram, Twitter oraz inne portale 
społecznościowe, w których mamy nasze profile. 

§ 3. Zabezpieczenie danych osobowych 
1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z 

Serwisu, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. 
2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające 

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą 
elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu. 

§ 4. Twoje prawa dotyczące danych osobowych 
1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego: 

a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
b. możesz dokonywać ich sprostowania, 
c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO, 
d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO. 

2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz 
miał bowiem dodatkowe możliwości. 

3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane 
kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki. 

§ 5. Prawo sprzeciwu 
1. W przypadku podania nam Twoich danych osobowych lub jeżeli zbierzemy je sami, możesz skorzystać z 

prawa do sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu przysługuje Ci w dwóch sytuacjach – gdy przetwarzamy Twoje 
dane osobowe: 

a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać; 
b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga 

uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać 
Twoich danych. 

2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 
Polityki. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
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§ 6. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu 
nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest 
pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ . 

§ 7. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania 
1. Jeśli masz pytania dotyczącej naszej Polityki, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 

ust. 3 Polityki. 
2. Polityka znajduje się na stronie https://www.edrabiny.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w naszej siedzibie. 

Część II. Informacje związane z przetwarzaniem twoich danych 
osobowych w poszczególnych procesach przetwarzania 

§ 8. Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail, czat lub numer 

telefonu 

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy: 

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 
Przetwarzamy je w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez 
Ciebie sprawy. 

b. Jakie masz prawa? 
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. 

c. Czy musisz podawać nam swoje dane? 
Jest to dobrowolne, jednak bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać 
przedstawionej przez Ciebie sprawy. 

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem? 
Prawnie uzasadnionym interesem jest rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz odpowiedź na 
Twoją wiadomość. 

f. Komu przekażemy Twoje dane? 
1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla 

nas; 
2. podmiotom dostarczającym narzędzia do obsługi poszczególnych kanałów komunikacji. 

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie 
sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli 
przez czas przedawnienia roszczeń. 
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h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy? 
Nie. 

§ 9. Rejestracja konta w Serwisie  
Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy: 

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 
1. Wykonania umowy o założenie konta w Serwisie. 
2. Wykonania usług, które świadczymy dla Ciebie w oparciu o regulamin Serwisu. 
3. Marketingowym polegającym na: 

 przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą 
wiadomości e-mail, analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; 
na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich 
zainteresowań; 

 dopasowywaniu Serwisu, jego treści, produktów, usług, funkcjonalności oraz 
komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie 
Twojego zachowania w Serwisie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie mailami lub 
powiadomieniami, w aplikacjach, w Social mediach, a także np. na podstawie 
Twojej lokalizacji, informacji na temat logowania, urządzenia z którego korzystasz; 

 zamieszczaniu reklam skierowanych do Ciebie w portalach społecznościowych 
oraz na innych stronach internetowych; reklamy te mogą być oparte na Twoich 
działaniach w Serwisie. 

b. Jakie masz prawa? 
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na 
warunkach określonych w RODO. 

c. Czy musisz podawać nam swoje dane? 
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Serwisie, a w efekcie korzystać ze 
świadczonych przez nas usług. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz 
otrzymywać od nas informacji handlowych. 

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 
1. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 
2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to 

podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 
172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. 
Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami. 

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem? 
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu w zakresie opisanym w punkcie a 
ppkt 3) powyżej. 
Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie 
uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz 
się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do 
Twoich zainteresowań. 

f. Komu przekażemy Twoje dane? 
1. Operatorom płatności elektronicznych, 
2. firmom przewozowym i kurierskim, 
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3. dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów; 
4. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla 

nas; 
5. podmiotom dostarczającym narzędzia wykorzystywane do obsługi Serwisu; 
6. kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym. 

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Przez czas: 

1. trwania umowy o założenie konta w Serwisie oraz czas niezbędny do wykazania, że 
wykonaliśmy ją prawidłowo; czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń; 

2. prowadzenia działań marketingowych przez nas 
3. do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w 

celach marketingowych 
4. odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 
h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

Nie. 

§ 10. Realizacja zamówienia bez zakładania konta w Serwisie 
Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy: 

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 
1. Wykonania usług, które świadczymy dla Ciebie w oparciu o regulamin Serwisu. 
2. Marketingowym polegającym na: 

 przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą 
wiadomości e-mail, analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; 
na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich 
zainteresowań; 

 dopasowywaniu Serwisu, jego treści, produktów, usług, funkcjonalności oraz 
komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie 
Twojego zachowania w Serwisie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie mailami lub 
powiadomieniami, w aplikacjach, w Social mediach, a także np. na podstawie 
Twojej lokalizacji, informacji na temat logowania, urządzenia z którego korzystasz; 

 zamieszczaniu reklam skierowanych do Ciebie w portalach społecznościowych 
oraz na innych stronach internetowych. Reklamy te mogą być oparte na Twoich 
działaniach w Serwisie. 

b. Jakie masz prawa? 
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na 
warunkach określonych w RODO. 

c. Czy musisz podawać nam swoje dane? 
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz zrealizować zamówienia za pośrednictwem Serwisu, a w 
efekcie korzystać ze świadczonych przez nas usług. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego 
newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych. 

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 
1. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 
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2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to 
podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 
172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. 
Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami. 

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem? 
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu w zakresie opisanym w punkcie a 
ppkt 3) powyżej. 
Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie 
uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz 
się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do 
Twoich zainteresowań. 

f. Komu przekażemy Twoje dane? 
1. Operatorom płatności elektronicznych, 
2. firmom przewozowym i kurierskim, 
3. dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów; 
4. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla 

nas; 
5. podmiotom dostarczającym narzędzia wykorzystywane do obsługi Serwisu; 
6. kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym. 

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Przez czas: 

1. prowadzenia działań marketingowych przez nas 
2. do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w 

celach marketingowych 
3. odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 
h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

Nie. 

§ 11. Wystawianie opinii dotyczących Serwisu w portalu Opineo.pl lub opinii 

dotyczących zakupionych za pośrednictwem Serwisu produktów 
Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy: 

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 
Aby badać satysfakcję klienta oraz dla zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta. Do osiągnięcia 
tego celu potrzebujemy Twojej opinii dotyczącej jakości oferowanych przez nas świadczeń. W tym celu 
wysyłamy na Twój adres mailowy wiadomości odsyłające do odpowiednich formularzy. 

b. Jakie masz prawa? 
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. 

c. Czy musisz podawać nam swoje dane? 
Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy wiedzieli, co możemy poprawić. 

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem? 
Poprawa jakości świadczonych usług oraz dostarczanie towarów najwyższej jakości. 

f. Komu przekażemy Twoje dane? 
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1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla 
nas; 

2. podmiotom zajmującym się obsługą administracyjną Serwisu; 
3. podmiotom gromadzącym i publikującym opinie dotyczące sklepów internetowych lub 

produktów. 
g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przez czas: 
1. publikacji Twojej opinii o sklepie lub produkcie 
2. do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w 

celach marketingowych. 
h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

Nie. 

§ 12. Newsletter 
Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy: 

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 
Marketingowym polegającym na przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za 
pomocą wiadomości e-mail, a także analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej. Na tej 
podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań. 

b. Jakie masz prawa? 
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na 
warunkach określonych w RODO. 

c. Czy musisz podawać nam swoje dane? 
Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie możesz otrzymywać od nas informacji handlowych. 

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 
1. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 
2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to 

podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 
172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. 
Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami. 

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem? 
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie czy 
zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych 
treści do Twoich zainteresowań. 

f. Komu przekażemy Twoje dane? 
1. Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów; 
2. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla 

nas; 
3. podmiotom zajmującym się obsługą administracyjną Serwisu. 

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Przez czas: 

1. prowadzenia działań marketingowych przez nas 
2. do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w 

celach marketingowych 
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3. odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy? 
Nie. 

Część III. Nasz profil w social media 

§ 13. Korzystanie z naszych profili w Social media 

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy: 

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 
1. Udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz; 
2. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami; 
3. udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasz profil; 
4. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za 

pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które 
są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media; 

5. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, 
jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. czy Twitter Inc. danych o wyświetlalności naszych 
postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; 
dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, 
jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym 
profilu. 

b. Jakie masz prawa? 
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. 

c. Czy musisz podawać nam swoje dane? 
Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, 
nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post. 

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem? 
Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i 
o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem. 

f. Komu przekażemy Twoje dane? 
1. Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd., Google 

Ireland Limited oraz Twitter Inc. 
g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przez czas: 
1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również 

przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń; 
2. obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze 

pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social 
media. 

https://www.edrabiny.pl/polityka-prywatnosci#p4p5


Część IV. Informacje o plikach cookies 

§ 14. Czym są pliki cookies i po co je stosujemy 
1. W Serwisie stosujemy pliki cookies („ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na 

Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez 
Serwis i służą przede wszystkim optymalizacji korzystania ze stron www oraz gromadzeniu danych 
statystycznych. 

2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do 
informacji w nich zawartych w celach: 

a. konfiguracji Serwisu i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności, poprzez: 
 dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te 
pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia Użytkownika i 
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich 
indywidualnych potrzeb; 

 zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizacji interfejsu, np. w 
zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, 
wyglądu strony internetowej itp.; 

 zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści; 
b. marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w 

Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, 
przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy 
wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich 
zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z 
promocją usługi, którą oglądałeś w naszym Serwisie; 

c. uwierzytelniania Twojej osoby w serwisie poprzez zapewnienie poprawnej konfiguracji 
wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji 
przeglądarki; 

d. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nas w ramach Serwisu; 
e. analiz i badań poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki 

sposób korzystasz ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i 
zawartości; 

f. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu. 

§ 15. Rodzaje plików cookies 
W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies: 

a. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia, 
b. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz, 



c. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie. Więcej o zewnętrznych plikach 
cookies przeczytasz w § 18. 

§ 16. Jak usunąć pliki cookies 
1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies 

na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. 
2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich 

funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych 
w ramach Twojego systemu operacyjnego. 

3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach 
internetowych: 

 Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox, 
 Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies, 
 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-

internet-explorer, 
 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&ref_topic=7438325 
 Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

§ 17. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu 
Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików 
cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić 
wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne 
bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie. 

§ 18. Zewnętrzne pliki cookies 
1.  Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych 

usługodawców. 
2.  Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach: 

• w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i 
pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu. 

• w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu. 
• w celu wysyłki wiadomości mailowych oraz analityki ich wykorzystania przez Ciebie i innych 

odbiorców. 
• w celu wykorzystania funkcji interaktywnych dla potrzeb popularyzacji Serwisu, remarketingu oraz w 

celu zalogowania do Serwisu za pomocą portali społecznościowych. 
• w celu optymalizacji działania czatu, za pośrednictwem którego możesz się z nami skontaktować. 

 
3.  Korzystamy z usług: 

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&ref_topic=7438325
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265


a. Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA); 

b. Google Ads dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Ireland; 

c. Emarsys - Emarsys eMarketing Systems AG - Märzstraße 1 A-1150 Vienna; 
d. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]; 
e. Pixel FB [administrator cookies: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, 

Irlandia]; 
f. Pixel WP [administrator cookies: WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. UL. JUTRZENKI 137A 

02231 WARSZAWA Polska]." 
g. Smartsupp, dostarczanych przez Smartsupp.com s.r.o., Lidická 20, 602 00 Brno, Republika 

Czeska; 
4.  Działanie Google Analytics, o których wspominamy w ustępie 3 lit a. powyżej, możesz zablokować. W tym 

celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny 
tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl . 

5.  W związku z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez podmioty mające siedzibę w Stanach 
Zjednoczonych, Twoje dane trafiają do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji 
Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). 

 
 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=NL


Formy płatności 
 
Możesz wybrać dogodną metodę płatności za zakupy. Do wyboru masz: 

 

• Przelewy 24 - Szybki przelew online 

System Przelewy24 umożliwia wykonanie szybkiego przelewu online. Po wybraniu tej metody 

kupujący zostaje automatycznie przekierowany do witryny, za której pośrednictwem należy 

dokonać płatności. System automatycznie uzupełnia formularz, przez co maksymalnie skraca 

czas wykonania transakcji. Przelewy24 to platforma, która współpracuje zarówno z polskimi, jak 

i zagranicznymi bankami. 

 

• BLIK - Szybka płatność mobilna 

BLIK - system szybkich płatności dostępny w aplikacji mobilnej banków: Alior Bank, Bank 

Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Getin Bank, 

Noble Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, BNP Paribas, Credit Agricole, Bank Pekao S.A. i 

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Realizowany jest na podstawie wygenerowanego kodu. Płatność 

oraz kod są weryfikowane przez Polski Standard Płatności, a następnie przez dany bank. 

 

• Płatność gotówką - Przy odbiorze (za pobraniem) 

Zamówienia nie musisz opłacać od razu, po jego złożeniu - wybierz opcję płatności za pobraniem 

i przekaż gotówkę osobie, która dostarczy Ci paczkę. Otwórz przesyłkę w obecności kuriera lub 

listonosza i sprawdź, czy zamówienie jest prawidłowe, a produkty dotarły w odpowiednim stanie. 

 

• Tradycyjny przelew bankowy 

Zamówienie możesz opłacić również za pomocą tradycyjnego przelewu, wówczas jego realizację 

rozpoczniemy po zaksięgowaniu wpłaty. W tytule podaj numer zamówienia. Dane niezbędne do 

realizacji przelewu: 

 

Odbiorca: LAM S.A. 

Numer rachunku: 64 1600 1462 1864 0678 8000 0001 

Nazwa banku: BNP Paribas Bank Polska S.A. 



FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY 

Numer zamówienia 

Data odbioru 
zamówienia 

Adres do zwrotu:
LAM S.A.
ul. Deszczowa 63,
85-467 Bydgoszcz 
reklamacje@edrabiny.pl
tel. 516 006 459

Imię i nazwisko 

Adres 

Numer telefonu 

NR konta BANKOWEGO: 

Zwracane produkty: 

Nazwa produktu NR SKU Ilość 

1 

2 

3 

4 

5 

Powód zwrotu (opcjonalnie): 

1. Produkt uszkodzony w transporcie 4. Słaba jakość produktu 7. Inny

2. Produkt różni się od 

prezentowanego na zdjęciu

5. Opóźnienie w dostawie

3. Produkt niezgodny z zamówieniem 6. Produkt wadliwy

Miejscowość, data …………………………………………  Podpis………………………………………………………… 
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