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REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą 

elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez LENSYSTEM 

LENKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Środzie Wlkp., za pośrednictwem serwisu 

internetowego EYESYITY.COM zwanego dalej: „Serwisem Internetowym. 

2. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Użytkowników jest LENSYSTEM 

LENKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Środzie Wlkp., 

NIP: 7861698566, REGON: 302187565 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000429239.  

3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej 

zgody Usługodawcy jest zabronione. 

4. Usługodawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie przed zawarciem umowy o 

świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie 

jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się 

Użytkownik. 

5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 

6. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego 

Regulaminu.  

§ 2 

DEFINICJE 

 

Wyrażenie i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 

1. Administrator danych osobowych – oznacza LENSYSTEM LENKOWSCY SPÓŁKA 

JAWNA z siedzibą w Środzie Wlkp., NIP: 7861698566, REGON: 302187565   wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000429239. 

2. Aplikacja Blokująca – oznacza program służący do monitorowania oraz blokowania 

zdefiniowanych aktywności na komputerze. Aplikacja Blokująca gromadzi informację 

dotyczące czasu uruchomienia komputera, czasu spędzonego na poszczególnych 

programach oraz stronach internetowych, prób jej wyłączenia oraz blokuje takie 

aktywności jak np.: uruchomianie wskazanych programów, otwieranie określonych  

stron internetowych.  

http://www.rzetelnyregulamin.pl/
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3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystającą z usług 

świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 

4. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, 

posiadający unikalną nazwę (login) i hasło uruchamiany przez Usługodawcę na rzecz 

Użytkownika po dokonaniu Rejestracji. 

5. Login – oznacza indywidualny identyfikator Użytkownika (adres e-mail Użytkownika)  

wymagany wraz z Hasłem w celu świadczenia usług w ramach Konta Użytkownika. 

6. Opłata abonamentowa – oznacza uiszczone z góry przez Klienta wynagrodzenie za 

Usługę w wysokości określonej przez Usługodawcę w cenniku usług zamieszczonym 

na stronie Serwisu Internetowego. 

7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. 

8. Rejestracja – oznacza procedurę zakładania Konta Użytkownika określoną w 

Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych w 

Serwisie Internetowym. 

9. Usługa – oznacza usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę, 

odpłatnie lub nieodpłatnie, związane z funkcjonowaniem Serwisu. 

10. Usługodawca – oznacza LENSYSTEM LENKOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w 

Środzie Wlkp., NIP: 7861698566, REGON: 302187565 wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i 

Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000429239 będąca jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego. 

11. Użytkownik – oznacza Konsumenta, który zaakceptował warunki Regulaminu i 

dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto Użytkownika 

tym samym korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną na zasadach 

określonych w Regulaminie; 

12. Strona Internetowa Serwisu - oznacza stronę internetową, pod którymi Usługodawca 

prowadzi Serwis Internetowy, działający w domenie www.eyesity.com. 

13. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – oznacza wykonanie usługi na odległość tj. 

bez jednoczesnej obecności stron w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne. 

§ 3 

WARUNKI I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG 

 

1. Usługodawca na podstawie niniejszego Regulaminu świadczy drogą elektroniczną na 

rzecz Użytkowników posiadających Konto Użytkownika Usługi polegające na: 

prowadzeniu Konta Użytkownika oraz udostępnianiu Aplikacji Blokującej. 

2. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika jest bezpłatna. 

3. Użytkownik po dokonaniu rejestracji i utworzeniu Konta Użytkownika uzyskuje 

dostęp do 7-dniowej darmowej Aplikacji Blokującej. Po upływie w/w terminu 

Użytkownik chcąc dalej korzystać z Aplikacji Blokującej dokonuje płatności za 

http://www.eyesity.com/
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świadczone na jego rzecz Usługi za pośrednictwem operatora serwisu realizującego 

płatności elektroniczne. 

4. Użytkownik bezpośrednio przed dokonaniem płatności zostanie poinformowany o 

wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej 

przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności. 

5. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów 

realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego 

operatora. 

6. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), 

Użytkownik winien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora. 

7. Usługodawca nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikacyjnych Użytkownika 

związanych z realizowaniem płatności, takich jak dane karty płatniczej, dane 

dostępowe do systemów transakcyjnych, ani też w żaden w inny sposób nie wpływa 

na dokonywanie płatności przez Użytkownika. 

8. Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności 

elektronicznych, na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika przesyłana jest 

informacja o dokonaniu płatności.  

9. Do każdego opłaconego zamówienia Usługodawca wystawia fakturę VAT, która 

wysyłana jest na adres korespondencyjny Użytkownika. Podczas Rejestracji 

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie pliku 

elektronicznego PDF, który może w dowolnym momencie wygenerować w panelu 

zarządzania Kontem Użytkownika. 

10. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez wysłanie Usługodawcy na adres poczty 

elektronicznej contact@eyesity.com stosownego oświadczenia woli Użytkownika. 

11. Konto Użytkownika zostaje zawieszone:  

a) po upływie okresu na jaki Użytkownik wykupił dostęp do Aplikacji Blokującej; 

b) po upływie 7 dni od dnia wygaśnięcia dostępu do darmowej Aplikacji Blokującej, 

o której mowa w pkt. 2  w przypadku nie wykupienia przez Użytkownika dostępu 

do Aplikacji Blokującej; 

12. Użytkownik w każdej chwili może dokonać płatności i tym samym aktywować 

zawieszone Konto Użytkownika. 

§ 4 

REJESTRACJA 

 

1. W celu korzystania z Usług dostępnych w Serwisie Internetowym, Użytkownik 

obowiązany jest utworzyć Konto Użytkownika. 

2. Konto Użytkownika zostanie utworzone  poprzez prawidłowe wypełnienie formularza 

rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Internetowej Serwisu Usługodawcy i 

przesłanie go drogą elektroniczną do Usługodawcy, bądź też poprzez prawidłowe 

wypełnienie formularza przy próbie uruchomienia Aplikacji Blokującej.   

mailto:contact@eyesity.com
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3. Poprzez utworzenie Konta Użytkownika oraz złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu 

się z Regulaminem (które następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w 

systemie teleinformatycznym będącym częścią Serwisu) Użytkownik składa 

oświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celu realizacji Usług na jego rzecz oraz dla celów 

statystycznych, przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo: wglądu, weryfikacji oraz 

modyfikacji danych, a także ich usunięcia zgodnie z postanowieniami ustaw z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

4. W celu zarejestrowania się i założenia Konta Użytkownik powinien wypełnić 

wszystkie pola formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej 

Serwisu (za wyjątkiem tych oznaczonych jako opcjonalne) zgodnie z prawdą przy 

czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do 

formularza rejestracyjnego. 

5. Podczas rejestracji Użytkownik może zostać zobowiązany do podania danych 

osobowych, które mogą obejmować: 

a) imię 

b) adres e-mail 

c) hasło  

6. Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny, zaakceptowany przez Usługobiorcę 

zapisany zostaje w systemie teleinformatycznym Serwisu. 

7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym 

na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie 

Rejestracji poprzez klikniecie na link aktywizacyjny.  

8. W wyniku prawidłowej Rejestracji Usługodawca tworzy dla Użytkownika Konto 

Użytkownika przypisane do adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym. 

Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu adresu e-mail i hasła (logowanie).  

9. Użytkownik może dokonywać zmian danych podanych podczas Rejestracji (za 

wyjątkiem Loginu) w dowolnym momencie po zalogowaniu się na Konto 

Użytkownika. 

10. Użytkownik może również usunąć Konto Użytkownika lub zgłosić takie żądanie 

Usługodawcy, który zobowiązuje się je usunąć w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

żądania. 

11. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i 

nieudostępniania osobom trzecim Hasła.  

12. Jeżeli istnieje podejrzenie, iż Hasło do Konta Użytkownika mogło znaleźć się w 

posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie 

zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest 

dokonać zmiany Hasła, wykorzystując do tego Konto Użytkownika. 
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§ 5 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r., o ochronie niektórych praw 

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 

niebezpieczny, Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przez 

Usługodawcę przed upływem 10 dni od daty zawarcia umowy. 

2.  Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż wyrażenie zgody na rozpoczęcie 

świadczenia usług o którym mowa w pkt. 1 powyżej jest jednoznaczne z wyłączeniem 

jego prawa do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty jej zawarcia.  

 

§ 7 

REKLAMACJE 

 

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację, dotyczącej Usług świadczonych przez 

Usługodawcę, w ramach Serwisu Internetowego. 

2. Reklamacje mogą zostać złożone w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub w 

formie elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy contact@eyesity.com 

3. Usługodawca niezwłocznie nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni ustosunkuje 

się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie 

rozpatrzenia reklamacji. 

4. Reklamacja powinna zawierać  co najmniej opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz dane 

kontaktowych, w tym adres e-mail. Jeżeli Użytkownik posiada Konto Użytkownika, 

powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym swój Login . 

5. Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z 

niewykonania bądź nienależytego wykonania Usługi na drodze postępowania 

sądowego. 

 

§ 8 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

 

1. Użytkownik korzystający z Usług zobowiązuje się: 

a. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu; 

b. dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nie udostępniania 

osobom trzecim zarówno  swojego Konta jak i Hasła; 

c. nie korzystać z Kont innych Użytkowników; 

d. postępować w sposób uczciwy i rzetelny w stosunku do innych uczestników 

obrotu, w szczególności podawać prawdziwe i nie wprowadzające w błąd 

informacje; 

e. poinformować Usługodawcę o zmianach dotyczących jego danych 

przekazanych podczas Rejestracji. 

mailto:contact@eyesity.com
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2. Korzystając z Usług Użytkownik nie może: 

a. naruszać obowiązujących przepisów prawa; 

b. korzystać z Usług w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z ich celem, w 

szczególności niedozwolone jest działanie o charakterze naruszającym normy 

prawne oraz moralne;  

c. naruszać prywatności innych osób, przede wszystkim poprzez gromadzenie, 

przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach bądź 

publikowaniu ich wizerunku bez ich wyraźnej zgody;  

d. dopuszczać się działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać zasady 

świadczenia Usług, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, 

usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do danych innych 

Użytkowników;  

e. podejmować działań na szkodę Usługodawcy i innych osób, w tym naruszać 

autorskie prawa majątkowe oraz prawa wynikające z rejestracji wynalazków, 

patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.  

 

§ 9 

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika z należytą 

starannością. 

2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem Użytkowników w przypadku 

niewykonania bądź nienależytego wykonania Usługi na zasadach ogólnych. 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zakłóceń w korzystaniu z Serwisu 

Internetowego z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w 

przypadku zawinionej utraty przez Użytkownika hasła, chyba że utrata hasła przez 

Użytkownika nastąpiła z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za 

które Usługodawca ponosi odpowiedzialność. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu treści 

reklamowych w formach stosowanych w Internecie.  

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

6. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników Serwisu, przesyłając 

odpowiednią informację na adres e-mail Użytkownika. 

7.  Użytkownik który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest 

zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o 

dokonanej zmianie. Nie wniesienie sprzeciwu dotyczącego nowej treści Regulaminu 

w terminie j.w jest jednoznaczne z akceptacją jego zmienionej wersji. 

8. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem 

umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami § 10 

poniżej. 
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§ 10 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 

 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą 

elektroniczną bez podania przyczyn w każdym czasie.  

2. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez zgłoszenie żądania drugiej stronie na 

adres e-mail contact@eyesity.com bądź poprzez samodzielne wybranie odpowiedniej 

opcji w Koncie Użytkownika w panelu zarządzania kontem.  

3. Po zgłoszeniu żądania Konto Użytkownika jest blokowane bez możliwości ponownego 

logowania. Usługodawca w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia usuwa 

Konto Użytkownika.  

4. Po zamknięciu Konta Użytkownika wszystkie przechowywane w systemie dane 

zostają usunięte. 

5. Rozwiązanie umowy o Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę 

następuje poprzez przesłanie informacji dot. rozwiązania umowy na adres e-mail 

podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Umowa zostaje rozwiązana z upływem 

okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. 

6. W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego 

Regulaminu, Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia usług w trybie 

natychmiastowym. 

7. W przypadku rozwiązania umowy przez Usługodawcę, Użytkownik przysługuje prawo 

do żądania zwrotu kwoty części niewykorzystanej opłaty abonamentowej w 

wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu czasu obowiązywania 

Usługi. 

§ 11 

OCHRONA PRYWATNOŚCI 

 

Informacje dotyczące danych osobowych i plików „Cookies” znajdują się na stronie 

internetowej w zakładkach „Polityka prywatności i Cookies”. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego. 

2. Regulamin jest dostępny w języku polskim i języku angielskim. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą 

elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, 

stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

4. Usługodawca udostępniona Użytkownikowi treść Regulaminu nieodpłatnie.  

mailto:contact@eyesity.com
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5. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na 

nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego. 

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie 

niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.  

7. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą 

rozwiązywać przed właściwym miejscowo sądem powszechnym. 

  


