Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klienta
1. Na mocy art. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że administratorem danych
osobowych Klienta jest MR JERRY JERZY FLOREK 33-334 Kamionka Wielka 353.
Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
2. Cele w jakich przetwarzane są dane osobowe w związku z wykorzystywaniem serwisu
internetowego i aplikacji mobilnej:
1. Obsługa zamówienia złożonego przez formularz zamówienia w Serwisie Internetowym
do celu zakupu towarów i usług.
2. Do celów obsługi płatności internetowych za zamówione produkty za pośrednictwem
Serwisu Internetowego i Aplikacji Mobilnej.
3. Do celów marketingu produktów i usług
4. Portale społecznościowe
5. Pliki cooki
6. Do celów marketingu Serwisu Internetowego.
Ad. 1. Obsługa zamówienia złożonego przez formularz zamówienia w Serwisie Internetowym do
celu zakupu towarów i usług.
Korzystanie z Serwisu Internetowego (m.in. składanie zamówień, prezentacja oferty) nie wymaga
utworzenia konta użytkownika. Klient może skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez
wcześniejszego założenia konta w Serwisie Internetowym. Administrator zbiera dane
użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem
Serwisu Internetowego i Aplikacji Mobilnej, a także informacje o ich aktywności w Serwisie
Internetowym.
Administrator przetwarza dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu
Internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii)
Klient ma obowiązek posługiwania się podczas korzystania z Systemu Informatycznego tylko
i wyłącznie z własnych danych osobowych pod groźbą naruszenia obowiązującego prawa w tym
zakresie oraz dóbr osobistych osób trzecich.
Korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga podania danych osobowych. Nie podanie tych
danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu Internetowego.

Ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia
działań na żądanie tych osób przed zawarciem umowy. (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
Ad. 2. Do celów obsługi płatności internetowych za zamówione produkty za pośrednictwem
Serwisu Internetowego
Dane osobowe Klientów korzystających z płatności przez sieć internet są przekazywane do
wyspecjalizowanych firm zajmujących się obsługą płatności internetowych. Klienci podczas
składania zamówienia z zastosowaniem płatności przez sieć internet są każdorazowo
informowani przez jaki podmiot jest obsługiwana dana płatność.
Serwis Internetowy udostępnia Klientom usługę płatności poprzez sieć internet za zamówione
towary i usługi.
Skorzystanie z opcji płatności przez sieć internet jest dobrowolne. Niepodanie danych
osobowych koniecznych do przeprowadzenia płatności przez sieć internet skutkuje brakiem
możliwości wykonania takiej transakcji. Ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy. (art.
6 ust. 1 lit b) RODO).
Klient może również skorzystać z innych form płatności za zamówione towary i usługi m.in. z
płatności gotówką lub poprzez terminal płatniczy
Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi płatności internetowych mogą być dodatkowo
przetwarzane w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora (art. 6 ust. lit. f
RODO). Te prawnie usprawiedliwione cele to:
1. prowadzenie analiz aktywności i preferencji Klientów w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług.
2. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
Ad. 3. Do celów marketingu produktów i usług
Dane osobowe są przekazywane następującym odbiorcom: operatorzy telefonii komórkowej,
dostawcy poczty elektronicznej, internetowe agencje reklamowe itp.
Klient musi wyrazić oddzielną, wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do
celów marketingowych. Zgoda jego jest dobrowolna i nie ma wpływu na realizację zamówienia
lub korzystanie z Systemu Informatycznego.
Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Systemu Informatycznego w celu realizowania
działań marketingowych, które mogą polegać na:
1. wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego
preferencji (reklama kontekstowa), w tym w formie bannerów internetowych, tekstów
reklamowych lub funkcjonalności typu „Push";

2. wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które są dostosowane do jego preferencji
(reklama behawioralna), w tym w formie bannerów internetowych, tekstów reklamowych
lub funkcjonalności typu „Push";
3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w
niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).
Ad. c) Newsletter
Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera.
Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje
brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe są przetwarzane: w celu świadczenia usługi
wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w przypadku kierowania do Klienta treści
marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowaniem
jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą
na otrzymywanie newslettera; prawnie uzasadniony interes Administratora polega na
promowaniu własnej marki; w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na
prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Systemie Informatycznym, w celu doskonalenia
stosowanych funkcjonalności; W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.
Ad. 4. Portale społecznościowe
Odbiorcami danych są m.in.: podmioty świadczące usługi teleinformatyczne Administratorowi
np.: poczta elektroniczna, hosting, administratorzy serwisów społecznościowych itp.
Administrator przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profile Administratora
prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, ). Dane te są przetwarzane
wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO), polegający na promowaniu własnej marki.
Ad. 5. Pliki cookies oraz podobna technologia
Odbiorcami danych są m.in.: podmioty świadczące usługi teleinformatyczne Administratorowi
np.: poczta elektroniczna, hosting itp.
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Klienta, przeglądającego
System Informatyczny. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony
internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Klienta w Systemie Informatycznym i
dokonywanych przez niego czynności.
Administrator informuje, że pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia
Klienta oraz jego danych. Administrator informuje także, że istnieje możliwość takiej

konfiguracji przeglądarki internetowej która nie pozwala na zapisywanie plików cookies na
komputerze lub innym urządzeniu Klienta.
Zanim jednak Klient zdecyduje się zmienić domyślne ustawienia przeglądarki powinien
pamiętać, że wiele cookies podnosi wygodę korzystania z Serwisu Internetowego. Wyłączenie
cookies może mieć wpływ na wygląd i funkcjonowanie Serwisu Internetowego.
Administrator informuje, że możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu
danej sesji podczas korzystania z Serwisu Internetowego.
Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji
połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą System
Informatyczny jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

3. Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub
zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania
danych jest uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym
okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po
upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie
zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym
przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych
danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię
przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne
niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są
niekompletne;
4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których
przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały
zebrane;

5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania
Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem
operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania,
zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia
przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na
dalsze przetwarzanie danych);
6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są
przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje
dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich
odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu
podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości
zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba,
której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych
osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane
dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych,
które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów
analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia);
sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
stosowne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą,
może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw
Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w dowolnej formie do
właściwego Administratora danych tj. na adres: Mr Jerry Jerzy Florek Kamionka Wielka 353,
33-334 Kamionka Wielka, PL, NIP: 7343504181
Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony
drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej. Jeżeli osoba,
której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami
potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
6. Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy
Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni
się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje
dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia

ochrony. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG
na etapie ich zbierania.
7. Bezpieczeństwo danych osobowych
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do
danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze
względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na
danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników
i współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa
w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

