Regulamin serwisu LUMICO Online
Obowiązuje od 14.09.2020
§1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy LUMICO SZKOLENIA ONLINE dostępny pod adresem
internetowym https://app.lumico-szkolenia.pl, prowadzony jest przez Edytę Kołodziej
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Edyta Kołodziej Lumico Szkolenia i
Coaching wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 566-167-18-92 REGON ..
146808068

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość
za pośrednictwem Sklepu.

§2
Definicje
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Edyta
Kołodziej Lumico Szkolenia i Coaching , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
gospodarki, NIP 566-167-18-92, REGON 146808068
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we
własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. System Lumico – aplikacja internetowa będąca częścią umowy prowadzona przez
Sprzedawcę pod adresem https: app.lumico-szkolenia.pl. Dalej przedstawiany jako
System.
6. 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.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub
Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta
oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
Konta.
11. Formularz zamówienia - formularz dostępny w systemie umożliwiający złożenie
Zamówienia, dowolnego abonamentu
12. Abonament - dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą. Dostępny w wariantach zależnych od długości
świadczenia usługi, liczonej w dniach. Aktualne warianty dostępne są w Systemi
Lumico.
13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
§3
Kontakt ze Sklepem
1.
2.
3.
4.

Adres Sprzedawcy:06-400 Ciechanów, ul.Biegasa 14
Adres e-mail Sprzedawcy: ekolodziej.lumico@gmail.com
Numer telefonu Sprzedawcy: 519122475
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-18:00
§4
Wymagania techniczne
Do korzystania z Systemu w tym przeglądania opcji abonamentów oraz składania zamówień
na Abonament, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
Google Chrome 85+
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies
d. włączona obsługa skryptów JavaScript
§5
Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Systemu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Systemu z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Zakup abonamentu możliwy jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami
§ 6 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. Sprzedawca
jest zwolniony z podatku VAT.

§6
Zakładanie Konta w Systemie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
podanie danych przedstawionych w formularzu.
2. Założenie Konta w Systemie 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 podanym w §
3.
§7
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Systemu;
2. wybrać Abonament będący przedmiotem Zamówienia, a następnie przejść do
systemu płatności i opłacić zamówienie;
3. jeżeli Konsument chce otrzymać fakturę/rachunek, przed złożeniem zamówienia musi
wypełnić odpowiednie dane w systemie w zakładce „Konto Użytkownika”
§8
Oferowane metody płatności
1. System został zintegrowany z systemami płatności elektronicznych PayU. Za ich
pomocą należy opłacić abonament.
§9
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Systemie
internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia i opłaceniu Abonamentu przez klienta, w systemie
automatycznie zostaje włączony Abonament na wybrany okres. Faktura jeżeli została
wybrana zostanie wysłana drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy i reklamacja
1. W momencie aktywacji systemu, klient może złożyć reklamację z niezadowolenia
systemu. Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie w ciągu 14 dni.

§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Systemu internetowego mogą być:
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez System internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. 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.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

