
Polityka prywatności 
 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że: 

§.1 Postanowienia Ogólne 

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej: 
RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 
2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.  

2. Administratorem danych jest Piotr Małecki Powojnie, ul. Abrahama 58/20, 81-395 Gdynia; NIP: 
7221502293, REGON: 523060862. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce 
na zabezpieczonych serwerach. 

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest 
m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane 
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie 
z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu 
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku 
do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację 
osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.  

§.2. Podstawa przetwarzania danych  

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz niepodanie wskazanych na 
stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych 
niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia 
umowy. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której 
jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku 
przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług 
Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub 
Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 
Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie 
usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów 
lub usług Administratora). 

§ 3. Administrator Danych 

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli należysz 
do naszej bazy kontrahentów, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, 
numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP. 

2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. 
3. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym 
do prawidłowej realizacji Usług handlowych, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia 
uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza 
praw i wolności osoby, której dane dotyczą: e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną 
przez Ciebie, jeśli zapisałeś się na newsletter, f. w celu przekazywania informacji handlowych 



i marketingowych; g.  przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane 
te są przetwarzane. 

4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy 
jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:biuro@powojnie.sklep.pl 

6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub 
cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń 
przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują 
nas do retencji danych. 

7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych 
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom 
ścigania). 

8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia 
prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 

9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym 
na podstawie właściwych przepisów prawa. 

10. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu 
minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. 

11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, 
z którymi ściśle współpracujemy. 

12.  

§ 4. Cel i zakres zbierania danych i odbiorcy danych  

1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z 
działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.  

2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez 
Administratora: 

• Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie 
brakiem możliwości składania zamówień. Dane osobowe przetwarzane w tym celu 
przechowywane będą przez okres 5 lat. 

• Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – na podstawie 
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe 
przetwarzane w tym celu przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu. 

• Gromadzenie informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego przez 
użytkownika (pliki Cookie) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r - a dokładnie w celu: 
utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na 
każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła, 
dostosowania i optymalizacji sklepu internetowego do potrzeb Klientów, tworzenia 
statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa i 
niezawodności działania sklepu internetowego . 

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: 

• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy 
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane 
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki 
na zlecenie Administratora. 

• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności 
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe 



Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie 
Internetowym. 

• W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie 
Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu 
podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w 
Sklepie Internetowym. 

• Odbiorcą danych osobowych Klienta jest dostawca hostingu; 

• Jeśli wyrażona zostanie zgoda na otrzymywanie informacji handlowych wówczas 
odbiorcą podanych danych osobowych mogą być firmy świadczące na rzecz 
administratora danych osobowych usługi marketingu, dostawca oprogramowania 
wykorzystywanego w celu wysyłania informacji handlowych; 

• Odbiorcą danych przetwarzanych w plikach cookies jest Google Inc z siedzibą w 
USA. 

• Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających 
ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu 
kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, 
miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest 
inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami 
Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji 
podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 

• Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu 
do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, 
natomiast w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji 
powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres biuro@sklep.powojnie.pl  

§ 5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania   

 
4. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. 
5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, 

zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania 
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego 
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, 
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już 
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

6. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu 
marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda 
może być odwołana w każdym czasie. 

7. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane 
Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub 
usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) 
wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej 
danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania jej danych. 

8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z 
Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą 
elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki 
prywatności. 

mailto:biuro@sklep.powojnie.pl


§ 6. Pliki cookies 

1. Witryna www.powojnie.sklep.pl  używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane 
przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy 
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się 
użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, 
który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. 

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju 
systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz 
informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają 
z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną 
i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając 
z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. 

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego 
potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego 
reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, 
a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. 

3.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. 
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach 
serwisu; 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć 
w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 
internetowych serwisu; 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i 
personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi 
użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej 
dostosowanych do ich zainteresowań. 

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies 
poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest 
dostępna na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak 
adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie 
wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych 
do wykonania danej funkcji. 

5. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie 
poprzednich odwiedzin użytkownika w tej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. 

6. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie 
użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w tej witrynie i/lub innych witrynach 
internetowych. 

http://www.powojnie.sklep.pl/
https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies


7. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. 
Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania 
spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info. 

https://www.google.com/settings/ads
https://www.aboutads.info/choices/

