
 

ANEKS nr 3 

z dnia 24 stycznia 2017 r. do 

REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO LA MILLOU 

(dalej: „Regulamin”) 

(dalej: „Aneks”) 

 

§ 1 

Niniejszym Aneksem, właściciel marki LA MILLOU®, Smartino Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (02-997) przy ul. Ruczaj 89, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000383843, NIP: 5213597935, 

kapitał zakładowy w wysokości 5.050,00 złotych, postanawia: 

 

a. zmienić § 8 ust. 7 Regulamin zastępując go poniższa treścią: 

„Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów 

dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży 

lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w 

Unii oraz przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii takimi jak Usługodawca. Chcąc 

skorzystać z takiej możliwości konsument może złożyć swoją skargę np. za 

pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod 

adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.” 

b. wprowadzić § 10 ust. 12 Regulaminu i nadać mu następujące brzmienie: 

„Konsument może skontaktować się ze Smartino sp. z o.o. za pośrednictwem 

następującego adresu e-mailowego: kontakt@lamillou.com przy czym jeśli kontakt 

nie jest związany z zawarciem umowy ze Smartino sp. z o.o. lub nie jest związany z 

podjęciem działań przed zawarciem umowy (por. art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o 

ochronie danych osobowych) konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby prowadzenia korespondencji elektronicznej o 

następującej treści: 

Ja [imię i nazwisko] wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych 

osobowych na potrzeby prowadzenia korespondencji w ramach skrzynki kontaktowej o 

adresie: ……………… Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych 

danych osobowych jest Smartino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Ruczaj 89, 02-

997 Warszawa (dalej: „Administrator”), podane przeze mnie dane osobowe 

przetwarzane będą doraźnie i wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 

prowadzeniem korespondencji w ramach korespondencji elektronicznej, podanie 
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przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do 

udzielenia mi odpowiedzi w ramach korespondencji elektronicznej, przysługuje mi 

prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo 

żądania ich poprawiania. 

 

Wystarczające jest włączenie (wklejenie) powyższego oświadczenia uzupełnionego o 

własne imię i nazwisko w treść wiadomości elektronicznej. 

 

Brak złożenia w treści wiadomości elektronicznej oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa powyżej uniemożliwia udzielenie 

odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a nawet zwrócenie uwagi na powody braku 

udzielenia odpowiedzi. 

§ 2 

Aneks wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2017 r. 

§ 3 

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

§ 4 

Niniejszy Aneks wraz z Regulaminem (także w wersji ujednoliconej) dostępny jest na stronie 

internetowej http://www.lamillou.com/regulamin. 
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