
regulamin oraz polityka prywatności i Cookies waŜny do 24.12.2014 

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym moŜe nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo 

przed złoŜeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym równieŜ 
zmieniających zapisy poniŜszego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i 

kierowane na adres Sprzedającego (FOODLOVERS.PL M. Koppa, ul. Rumiana 5b, 02-956 Warszawa). W 

przypadku zrezygnowania przez Klienta z moŜliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych 

negocjacji zastosowanie ma poniŜszy regulamin i stosowne przepisy prawa. 
  

REGULAMIN  
  
1. Sklep FOODLOVERS.PL prowadzony jest przez firmę: 
  
Foodlovers.pl – M. Koppa  
ul. Rumiana 5B, 02-956 Warszawa  
NIP: PL9511487143, REGON: 012177870,  
nr wpisu do ewidencji: 194881 w Warszawie  
KONTO BANKOWE: 42 1140 2017 0000 4302 0579 4625 
  
dalej nazywaną „Sprzedającym”. 
  
2. Kupującym moŜe być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”. 
  
3. Zamówienia moŜna składać 24 godziny na dobę. 
  
4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złoŜenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem 

następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po 

zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. 
  
5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaŜy (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym 

przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. 
  
6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową 

zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaŜy konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi 

stosownymi przepisami prawa. 
  
7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu 

realizacji zobowiązania, naleŜy przesłać na adres Sprzedającego. 
  
8. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania 
przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. 
Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach 

danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu 

pieniędzy wraz z naleŜnymi odsetkami. 
  
9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyraŜone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek 

VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. 
  
10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 

29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 



1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraŜa zgodę na ich 

przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złoŜonego zamówienia. Klient ma w kaŜdej chwili moŜliwość 

wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. 
  
11. śadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie moŜe być równieŜ w ten 

sposób interpretowane, gdyŜ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym 

prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce 

zakwestionowanego przepisu regulaminu. 
  
12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany 

przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w Ŝycie 

nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. 
  
13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin 

(http://www.foodlovers.pl/Regulamin-oraz-Polityka-Prywatnosci-i-Cookies-cterms-pol-1.html ). W trakcie realizacji 

zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedaŜowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy 
składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i 

poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 
  
14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE 
wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z 

zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyŜej 1024 px. UŜywanie 

oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, 

FireFox, Opera, Chrome, Safari moŜe mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej 
funkcjonalności sklepu foodlovers.pl, naleŜy je wszystkie wyłączyć. 
  
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. 

Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. 
  
  

Wersja 4.3 (Warszawa, 29 stycznia 2014)  
  

  
  

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES 
  
  
Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach UŜytkownika za pomocą plików 

Cookies, słuŜących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną Ŝądanych przez UŜytkownika, przez Foodlovers.pl z siedzibą 

w Warszawie, ul. Rumiana 5B. 
 

 
I. Definicje 

1.     Administrator – oznacza: Foodlovers.pl – M. Koppa, ul. Rumiana 5B, 02-956 Warszawa; NIP: PL9511487143, REGON: 012177870, nr wpisu do 

ewidencji: 194881 w Warszawie, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach 

UŜytkownika. 
2.    Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem 

których UŜytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 
3.     Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za 

pośrednictwem Serwisu. 
4.     Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 
5.     Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającąy w domenie foodlovers.pl 



6.     Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego UŜytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 
7.     UŜytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z 

którym zawarta moŜe być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 

 
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies 

1.     Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia UŜytkownika. W szczególności tą drogą nie jest moŜliwe przedostanie się do 

Urządzeń UŜytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować 

oprogramowanie wykorzystywane przez UŜytkownika i dostosować Serwis indywidualnie kaŜdemu UŜytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają 

nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 
2.     Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
a.     Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu UŜytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane 

informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych 

osobowych ani Ŝadnych informacji poufnych z Urządzenia UŜytkownika. 
b.     Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu UŜytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub 

wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia UŜytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek 

danych osobowych ani Ŝadnych informacji poufnych z Urządzenia UŜytkownika. 
3.     UŜytkownik ma moŜliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji 

korzystanie ze Serwisu będzie moŜliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 
 

 
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies 

1.     Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: 
a.     Konfiguracji serwisu 
�  i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji UŜytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
�  ii) rozpoznania urządzenia UŜytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego 

indywidualnych potrzeb; 
�  iii) zapamiętania ustawień wybranych przez UŜytkownika i personalizacji interfejsu UŜytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego 

pochodzi UŜytkownik; 
�  iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; 
�  v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 
b.     Uwierzyteniania uŜytkownika w serwisie i zapewnienia sesji uŜytkownika w serwisie 
�  i) utrzymania sesji UŜytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której UŜytkownik nie musi na kaŜdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i 

hasła; 
�  ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umoŜliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; 
�  iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 
c.     Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych 
�  i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji UŜytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W 

szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia UŜytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, 

dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
�  ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umoŜliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań UŜytkowników na strony internetowe 

Serwisu. 
d.     Zapamiętania lokalizacji uŜytkownika 
�  i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umoŜliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do UŜytkownika z 

uwzględnieniem jego lokalizacji. 
e.     Analiz i badań oraz audytu oglądalności 
�  i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób UŜytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co 

umoŜliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 
f.      Świadczenia usług reklamowych 
�  i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich; 
g.     Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu 
2.     Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 
a.     Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: 
�  i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]  
�  ii) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]  
b.     Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji UŜytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:  
�  i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]  
�  ii) Sieć reklamowa SalesMedia [administrator cookies: Cube Group S.A, z siedzibą w Warszawie]  



�  iii) Sieć reklamowa AdPilot [administrator cookies: AdPilot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w 

Warszawie]  
c.     Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:  
�  i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]  
�  ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]  
�  iii) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]  
d.     Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:  
�  i) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]  
�  ii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]  
�  iii) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]  
e.     Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:  
�  ii) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu] 
 

 
IV. MoŜliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 

6.     UŜytkownik moŜe samodzielnie i w kaŜdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania 

dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia UŜytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, UŜytkownik moŜe dokonać za 

pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, 

aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich kaŜdorazowym zamieszczeniu 

Cookies na urządzeniu UŜytkownika. Szczegółowe informacje o moŜliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
7.     UŜytkownik moŜe w kaŜdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której uŜywa. Ograniczenie 

stosowania plików Cookies, moŜe wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. 
  

Warszawa, 24 marca 2013 


