
REGULAMIN SKLEPU  

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.goodlife.net.pl 

(dalej jako „Sklep”) prowadzonego przez Good Life Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-540, ul. Żurawia 71. Spółka jest 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII 

Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000871129, NIP: 9662145127, REGON: 387584892, z kapitałem zakładowym w 

wysokości 5.000 zł opłaconym w całości (dalej jako „Good Life”), a w szczególności określa zasady nabywania usług polegających 

na świadczeniu przez LUX MED. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 21C (dalej jako: „LUX MED.”) opieki 

medycznej (dalej jako „Usługi”). 

 

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady składania zamówień w Sklepie oraz 

zasady zawierania umów na korzystanie z Usług. 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Definicje terminów używanych w dalszej części dokumentu:  

o Data zawarcia Umowy – data zawarcie Umowy przez internet lub telefon; 

o Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca czynności prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zawierająca Umowę i zobowiązana do 

uiszczania Opłat zgodnie z terminami i na warunkach określonych w Umowie, OWŚU i Regulaminie; 

o LUX MED. Sp. z o.o. – LUX MED. z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP 5272523080, REGON 140723603, kapitał zakładowy 546 728 500,00 

jest podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych w ramach Umowyi ponoszącym odpowiedzialność za ewentualne 

wady dostarczonych produktów i usług na zasadach ogólnych; 

o Okres Rozliczeniowy – jeden miesiąc kalendarzowy świadczenia Usług za który należna jest Opłata; 

o Opłata – wskazana w § 2 ust. 11 poniżej; 

o OWŚU – ogólne warunki świadczenia usług nr 1/2022 zamieszczone 16.03.2022, stanowiące integralną część 

niniejszego Regulaminu; 

o Osoba Uprawniona– osoba wskazana przez Klienta w Zamówieniu, na rzecz której mają być świadczone Usługi;  

o Potwierdzenie Zamówienia - dokument potwierdzający złożenie Zamówienia, zawierający: dane osobowe Klienta, 

Osoby Uprawnionej (Pacjent) , Datę uzyskania uprawnień, okres na jaki została zawarta umowa, koszt, zakres świadczeń 

przesyłany Klientowi w formie elektronicznej po zarejestrowaniu przez LUX MED. poprawnie wypełnionego Wniosku o 

zawarcie umowy i uiszczeniu Opłaty za pierwszy okres płatności; 

o Produkty – Pakiety oraz inne usługi oferowane przez Good Life za pośrednictwem Sklepu; 

o Regulamin – niniejszy Regulamin strony internetowej znajdującej się pod adresem www.goodlife.net.pl; 

o Strona – strona internetowa należąca do Good Life  którego dotyczy niniejszy Regulamin; 

o Umowa – Umowę na świadczenie Usług zawierana pomiędzy Good Life a Klientem na rzecz Klienta lub Klienta i Osób 

Uprawnionych, jej zawarcie następuje z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenie Zamówienia wraz z 

załącznikami.   

 

 

§ 2 ZAWARCIE UMOWY, ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z USŁUGI  

1. Good Life umożliwia zawieranie Umów na korzystanie z Usług za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub drogą 

elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. 

2. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się z Regulaminem oraz OWŚU i ich akceptacja przez Klienta. Sklep 

umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem i OWŚU przy składaniu zamówienia. 

3. Sklep umożliwia nabycie Usługi poprzez połączenie telefoniczne z przedstawicielem Good Life lub złożenie zamówienia 

przez Klienta na stronie Sklepu. 

4. Sklep przyjmuje Zamówienia składane za pośrednictwem strony Sklepu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia z 

wyłączeniem okresów przerw technicznych w działaniu Sklepu. Sklep umożliwia Klientom składanie zamówień bez 

konieczności rejestracji (bez zakładania konta na stronie Sklepu). 

5. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest prawidłowe i kompletne wypełnienie wszystkich danych 

wymaganych do realizacji Zamówienia, tj. danych koniecznych do zawarcia Umowy oraz wystawienia faktury za Usługę. 

6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru pakietu medycznego lub stomatologicznego LUX MED (dalej jako: 

„Pakiet”), wariantu i ilości Pakietu oraz ewentualne wskazanie Osób Uprawnionych. 

7. Good Life potwierdza złożenie Zamówienia poprzez przesłanie do Klienta potwierdzenia na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Klienta 

potwierdzenia zamówienia („Potwierdzenie Zamówienia”). 

8. Zamówienia można składać i będą realizowane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych niezbędnych do stworzenia 

Zamówienia. Zamówienie niepełne lub co do którego istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez 

obsługę Sklepu. Zamówienie, które nie zostanie potwierdzone, lub które nie zostanie uzupełnione w wyznaczonym 



terminie może zostać anulowane przez Sklep, o czym osoba zamawiająca zostanie poinformowana drogą telefoniczną 

lub mailową w ciągu 3 dni roboczych od daty upływu wezwania do uzupełniania danych.  

10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje przez przesłanie do 

Klienta Potwierdzenia Zamówienia w terminie do 1 dnia roboczego od daty złożenia Zamówienia i dokonania Opłaty. 

11. Jeśli Zamówienie jest nieprawidłowe, niepełne lub Sklep posiada co do danego Zamówienia uzasadnione wątpliwości 

jest uprawniony do odmowy przyjęcia takiego Zamówienia.  

12. Opłata wskazana w Zamówieniu stanowi całkowity koszt dostarczenia Usługi dla Klienta w danym Okresie 

Rozliczeniowym. 

13. Opłata za pierwszy Okres Rozliczeniowy dokonywana jest poprzez płatność elektroniczną za pośrednictwem DOTPAY 

S.A. przy złożeniu Zamówienia i stanowi warunek przyjęcia Zamówienia do realizacji.  

14. Opłaty za kolejne Okresy Rozliczeniowe dokonywane są zgodnie z Umową i OWŚU.  

15. Opłaty są cenami końcowymi i nie zawierają żadnych ukrytych kosztów, podawane są w polskich złotych i uwzględniają  

wszystkie wymagane prawem podatki.  

16. Klient uzyska uprawnienia do korzystania z Usług w ramach Pakietu zgodnie z poniższymi zasadami – Data Uzyskania 

Uprawnień, tj. data wskazana w Potwierdzeniu Zamówienia, od której rozpoczyna się świadczenie Usług.  

a. W przypadku Zamówień poprawnie zarejestrowanych i opłaconych do 25ego dnia danego miesiąca - Data 

Uzyskania Uprawnień przypada na pierwszy dzień miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w 

którym złożono Zamówienie; 

b. W przypadku Zamówień poprawnie zarejestrowanych i opłaconych po 26tym dniu danego miesiąca - Data 

Uzyskania Uprawnień przypada na pierwszy dzień drugiego z kolei miesiąca po miesiącu, w którym złożono 

Zamówienie; 

 

 

§ 3 PRZETWARZANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych jest Good Life Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-540, ul. Żurawia 71. 

Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000871129, NIP: 9662145127, REGON: 387584892, z 

kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł opłaconym w całości (dalej jako „Administrator”).  

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych wskazanych w § 6 ust. 1 poniżej.  

3. Możliwym jest także kontakt bezpośredni z ustanowionym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e-mail: iodo@goodlife.net.pl lub pisemnie pod adresem ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok 

4. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w następujących celach, na podstawie poniżej wskazanych podstaw 

prawnych oraz przez wskazany poniżej okres: 

a. podjęcia działań w celu zawarcia Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez okres realizacji 

umowy, 

b. obsługi reklamacji oraz roszczeń związanych z Umową (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania Umowy) 

lub na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa przez okres konieczny do rozpatrzenia 

reklamacji lub okres przedawnienia roszczeń, 

c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

d. w zakresie nagrań rozmów z infolinii w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi Klienta na podstawie 

zgody Klienta wyrażonej przez kontynuację rozmowy – przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody. 

W przypadku w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów 

prawa albo Administrator uzyskał wiadomość, iż mogą one stanowić taki dowód – do czasu prawomocnego 

zakończenia takiego postępowania. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą: 

a. podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji umowy, 

b. podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie usług IT, pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, 

podatków lub usługi doradcze, 

c. podmiot dostarczający usługi w zakresie monitoringu połączeń telefonicznych. 

6. Płatność elektroniczna przy zawieraniu umowy wymaga przekazania danych osobowych w zakresie niezbędnym dla 

realizacji płatności spółce DOTPAY SA z siedzibą w Krakowie, przy ul Wielickiej 72,30-552, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790 o kapitale zakładowym 4.000.000,00 zł. 

7. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania i usunięcia danych osobowych, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na 

prawnie uzasadnionym interesie Administratora. 

10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę 

przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 
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11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia 

rozmowy. 

12. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 

RODO. 

 

§ 4  INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Celem prawidłowego złożenia Zamówienia wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci 

Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 

10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która 

zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek 

internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.  

2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta 

Klient w szczególności posiadało: 

a. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, 

b. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), 

c. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które 

dotyczą bezpieczeństwa, 

d. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej, 

e. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF  

 

 

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 

1. Klient może pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Oświadczenie 

o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres email: office@goodlife.net.pllub listownie na adres: ul. Żurawia 71,  

15-540 Białystok 

2. Oświadczenie o odstąpieniu Klient może złożyć na formularzu, którego wzór został przesłany Klientowi wraz z 

Potwierdzeniem Zamówienia 

3. Do zachowania terminu złożenia oświadczenia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

4. Sklep gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. za 

pośrednictwem platformy DOTPAY SA na rachunek bankowy, z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta 

dodatkowym kosztem.  

5. W wypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o zażądaniu wykonania Usługi przed upływem terminu na odstąpienie 

od Umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy, po rozpoczęciu korzystania z Usługi, tj. z chwilą skorzystania 

przez Osobę Uprawnioną z Usługi /wykonania jej przez LUX MED/ (jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia Umowy). 

 

§ 6 KONTAKT I REKLAMACJE 

 

1. Kontakt z Good Life  jest możliwy w szczególności:  

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej office@goodlife.net.pl oraz 

b. telefonicznie pod numerem + 48  799 611 997 dostępnym w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00. Opłata 

za połączenia telefoniczne jest równa opłacie za połączenie na telefon komórkowy na terenie Polski i jest 

zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.  

2. Każda Usługa nabyta w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych 

odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą Umową. 

3. Reklamację dotyczącą kwestii medycznych i zasad wykonania świadczeń zdrowotnych można zgłosić do LUX MED 

kierując ją na adres: obsluga.klienta@luxmed.pl oraz telefonicznie – operatorowi Infolinii LUX MED lub pisemnie na 

adres: Dział Zarządzania Reklamacjami - Departament Obsługi Klienta, LUX MED sp. z o.o. ul. Postępu 21 C, 02-676 

Warszawa lub anonimowo lub na formularzu ankiety ocen po wizycie. 

4. Zgłoszenia i reklamacje niedotyczące kwestii medycznych Klient lub Osoba Uprawniona może składać do Good Life 

zgodnie z danymi wskazanymi w ust. 1 powyżej.  

5. Proces reklamacyjny nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego uiszczania Opłat. 

6. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail, chyba że 

reklamujący zażąda otrzymania odpowiedzi na reklamację na innym trwałym nośniku. 

7. Dla prawidłowego i szybkiego przebiegu spraw sugeruje się, aby każda reklamacja zawierała następujące informacje: 

dane osoby, której reklamacja dotyczy (imię i nazwisko, numer karty lub data urodzenia, nazwę Pakietu przysługującego 

Osobie Uprawnionej, adres pocztowy lub elektroniczny, na jaki trafić ma odpowiedź), opis przedmiotu reklamacji i 

okoliczności jej złożenia (data, miejsce) oraz treść uwag przekazanych przez składającego reklamację, dane osoby 
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składającej reklamację jeśli nie jest nią osoba, której reklamacja dotyczy, datę i podpis reklamującego Klienta (w 

przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej). 

8. Jeśli osoba składająca reklamację nie jest uprawniona do uzyskania informacji, jakie zawarte być powinny w odpowiedzi 

(np. reklamacja nie dotyczy jej bezpośrednio a zawarte w wyjaśnieniach informacje mają charakter medyczny) – osoba 

składająca reklamację otrzymuje odpowiedź opisującą tryb postępowania oraz fakt i termin rozpatrzenia sprawy, zaś 

informacje o charakterze medycznym mogą być przekazane tylko osobie, której reklamacja dotyczy. 

9. Odpowiedź na reklamację nie dotyczącą spraw medycznych udzielana jest w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia 

reklamacji, odpowiedź na reklamacje medyczne – w terminie do 15 dni od dnia przyjęcia skargi. W przypadkach, gdy 

wyjaśnianie reklamacji lub podjęcie decyzji nie jest możliwe w takim terminie - udzielana jest odpowiedź zawierająca 

informacje o stanowisku podmiotu rozpatrującego reklamację na dzień udzielenia odpowiedzi, z ewentualną prośbą o 

wydłużeniu terminu na udzielenie reklamacji. 

 

§ 7 ROZSTRZYGANIE SPORÓW  

 

1. Ewentualne spory powstałe między Good Life, a Klientem - Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie 

z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.  

2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  

i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach 

internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań 

statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.  

3. Good Life informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego 

systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).  

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Good Life zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i 

odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.  

2. Good Life zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: zmiany przepisów 

prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.  

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umowy zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób 

naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w 

szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub 

wykonane Umowy.  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego  

5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w 

każdej chwili ze Strony Internetowej www.goodlife.net.pl 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/03/2022. 

 

 


