
Klauzula informacyjna RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej 

RODO − informujemy, że: 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Bartosik prowadząca 

nierejestrową działalność gospodarczą zgodną z Ustawą z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo 

Przedsiębiorców. Kontakt z administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej 

pod adresem mailowym kontakt@znakomita.com. 

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe pozyskaliśmy od Państwa w związku z realizacją przez nas umowy/usługi dla 

Was.  

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

- zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji (podstawa z art.6 ust.1 lit.b RODO); 

- w celach archiwalnych będących realizacją mojego prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO); 

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi 

realizacją mojego prawnie uzasadnionego  w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO); 

- w celach marketingowych. 

 

3. Czas przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i realizowane przez okres wymagany 

obowiązującymi przepisana prawa. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny, jeśli wymagają tego interesy 

Administratora, a ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń.  

Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych nie będzie dotyczyło 
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przypadków danych przetwarzanych przed zgłoszeniem żądania zaprzestania ich 

przetwarzania, gdy na administratorze danych będzie ciążył prawny obowiązek dalszego 

przetwarzania danych osobowych przez okres wynikający z przepisów prawa. 

 

4. Prawo do sprzeciwu 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

5. Odbiorcy danych 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi dla Administratora, 

jeśli podanie tych danych będzie konieczne – np. banki, firmy prawnicze i informatyczne, 

firmy kurierskie itp. 

 

Sklep internetowy powiązany jest również z narzędziami analitycznymi Google Analitics 

udostępnianymi przez "Google" (Google, Inc.), które służą profilowaniu klientów w celach 

lepszego dopasowania jakości usług. 

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

- prawo do sprostowania swoich danych; 

- prawo do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

- prawo do przeniesienia danych; 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

7. Dobrowolność podania swoich danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie podanie 

swoich danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży. 

 

 

  

 


