
   

   

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES 

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z wysłaniem formularza 

zamówień jest Olgierd Jastrzębski, adres e-mail: olgierd.jastrzebski@gmail.com, 

zwanym dalej jako: „Administrator”. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności 

przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

a. Strona: strona internetowa pod adresem www.cejlonnapatyku.pl, 

b. Użytkownik: podmiot który korzysta ze strony jak i składający zamówienie,  

c. Regulamin zamówienia: zbiór zasad na podstawie której zawierasz 

zamówienie. 

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym dotyczących realizacji 

praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się poprzez adres 

email olgierd.jastrzebski@gmail.com. 

3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w poniższych 

celach: 

 Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie, odstąpienie od umowy lub inne 

czynności niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy stwierdzonej 

zaakceptowanym przez Ciebie regulaminem zamówienia; podstawą prawną 

przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1. 

 Uzasadnione interesy związane z dochodzeniem roszczeń i ochrony naruszonych 

praw Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6 ust .1 f) RODO. 

4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe pozyskane od Ciebie: 

a. imię i nazwisko, 

b. adres zamieszkania 

c. adresy email, 

d. adres IP, 

e. numer rachunku. 

5. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom, które przetwarzają te 

dane na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT. Wskazane podmioty 

przetwarzają dane osobowe tylko na rzecz i polecenie Administratora z zachowaniem 

wszelkich wymogów i standardów ochrony danych osobowych. 

                                                      
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. 



6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się 

poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres czasu: 

 Dane osobowe, które przekazałeś nam na podstawie udzielonej zgody, 

będziemy przechowywać dopóki zgoda ta nie zostanie cofnięta. 

 Dla celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, Twoje 

dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia potencjalnych 

roszczeń wynikających z umowy stwierdzonej zaakceptowanym przez Ciebie 

regulaminem zamówienia 

8. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

przenoszenia danych.  

9. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej 

zgody masz prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego 

danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 

11. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy 

RODO, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest. Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

*** 

1. Poprzez piki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w 

urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron 

internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym 

oraz unikalny numer. 

2. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem 

informacji zawartych w plikach cookies. 

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze Strony. Administrator wykorzystuje te 

pliki do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji 

użytkownika.  

7.  Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących 

plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 

cookies dostępne są w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. 


