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1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych 
osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług
sklepu internetowego dekoracjepolska.pl. 

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu 
Internetowego jest Viper Paweł Macutkiewicz z siedzibą w Szczecinie. NIP 8521029186,
REGON 812323105, adres poczty elektronicznej: biuro.dekoracje@wp.pl.

1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z wejściem w życie 
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.

1.4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne 
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom 
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z 
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych 
i aktach prawa wspólnotowego.

1.5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika 
oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do 
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji 
zawartej pomiędzy stronami umowy.

1.6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” . 

1.7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

1.8. Dane  podane  w  formularzu  są  przetwarzane  w  celu  wynikającym  z  funkcji
konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.



1.9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani  udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

1.10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie.

1.11. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony przetwarzanych 
danych osobowych. W szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że:

- Zbierane przez niego dane są przetwarzane i gromadzone zgodnie z obowiązującym 
prawem,

- zbierane tylko 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,

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej 
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, 
w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 
przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, za pomocą odpowiednich środków 
technicznych lub organizacyjnych.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:

- Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w jednym lub większej liczbie określonych celów,

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z ochrony danych osobowych.

- podstawy, cel i zakres przetwarzania danych osobowych Sklepu Internetowego przez 
Administratora są wskazane w punkcie trzecim polityki prywatności



3. CEL, ZAKRES I OKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, zakresie i 
okresie:

Cel przetwarzania
danych

Zakres przetwarzanych
danych

Okres przetwarzania
danych

Podstawa prawna

Wykonanie Umowy
Sprzedaży

- Imię,
- nazwisko
- adres poczty 
elektronicznej
- numer telefonu 
kontaktowego
- adres dostawy (ulica, 
numer domu, numer 
lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj),
- adres 
zamieszkania/prowadze
nia
działalności.
- nazwa firmy
- numer identyfikacji 
podatkowej (NIP).

Dane są 
przechowywane przez 
okres niezbędny do 
wykonania, rozwiązania
lub wygaśnięcia 
zawartej umowy.

Artykuł 6 ust. 1 lit. 
b) Rozporządzenia
RODO (wykonanie
umowy)

Marketing - Adres e-mail Dane przechowywane 
są do momentu
wycofania zgody na ich 
przetwarzanie przez 
osobę, której
dotyczą.

Artykuł 6 ust. 1 lit. 
a) Rozporządzenia
RODO (zgoda)

Ustalenie,
dochodzenie lub
obrona roszczeń
jakie może ponieść
Administrator

- Imię,
- nazwisko
- adres poczty 
elektronicznej
- numer telefonu 
kontaktowego
- adres dostawy (ulica, 
numer domu, numer 
lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj),
- adres 
zamieszkania/prowadze
nia
działalności.
- nazwa firmy
- numer identyfikacji 
podatkowej (NIP).

Dane są 
przechowywane przez 
okres
istnienia prawnie 
uzasadnionego interesu
realizowanego przez 
Administratora, nie
dłużej jednak niż przez 
okres przedawnienia
roszczeń w stosunku do
osoby, której dane
dotyczą, z tytułu 
prowadzonej 
działalności 
gospodarczej.

Artykuł 6 ust. 1 lit. 
f) Rozporządzenia 
RODO



4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji 
zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług 
podmiotów zewnętrznych biorących udział w realizacji składanych zamówień (usługi 
kurierskie). W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze
sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator 
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub 
pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym 
do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

4.2. Administrator korzysta wyłącznie z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe 
w sposób zapewniający bezpiezpieczeństwo przetwarzanych danych zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych.

5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE

5.1. Prawo do bycia informowanym - osoba, której dane dotyczą jest informowana o 
gromadzeniu danych.

5.2. Prawo do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich przeniesienia.

5.3. Prawo do bycia zapomnianym – osoba, której dane dotyczą ma możliwość usunięcia 
konta oraz swoich danych.

5.4. Prawo do bycia anonimowym - osoba, której dane dotyczą może zażądać 
anonimizacji swoich danych.

5.5. Prawo do poprawnej informacji - osoba, której dane dotyczą ma prawo do 
zarządzania oraz edytowania swoich danych.

5.6. Prawo do ograniczenia przetwarzania - osoba, której dane dotyczą ma możliwość 
ograniczenia swoich informacji w sklepie internetowym.

5.7. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie 
wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania 
dotyczących jej danych osobowych.

5.8. Prawo do powiadomień - osoba, której dane dotyczą jest informowana o wykrytych 
lukach w zabezpieczeniach ich danych osobowych.



6. PLIKI COOKIES

6.1. Pliki cookies  to niewielkie informacje wysyłane przez serwis internetowy, który 
odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z 
którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W plikach tych zapisywane
są informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, m.in. 
podczas logowania do sklepu internetowego.

6.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania
przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

- Identyfikacja użytkowników,

- zapamiętywanie produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,

- dostosowywanie zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji 
użytkownika,

- zapamiętywanie danych z wypełnianych formularzy,

- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze sklepu 
internetowego.

6.3. Użytkownik może w kazdej chwili i w każdym czasie samodzielnie zmieniać 
ustawienia dotyczące przechowywania plików Cookies przez przeglądarkę internetową 
służącą do przeglądania zawartości Strony www. Informacje szczegółowe o możliwości i 
sposobie włączania lub wyłączania obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach 
przeglądarki.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce  ochrony prywatności  serwisu,  na  które
może  wpłynąć  rozwój  technologii  internetowej,  ewentualne  zmiany  prawa  w  zakresie
ochrony  danych  osobowych  oraz  rozwój  naszego  serwisu  internetowego.  O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W  Serwisie  mogą  pojawiać  się  linki  do  innych  stron  internetowych.  Takie  strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
sklep internetowy dekoracjepolska.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące
prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy
do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.


