
Polityka prywatności

SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ
Twoje dane osobowe chronione są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie unijne o ochronie
danych osobowych – RODO).

Bez względu na to, czy jesteś GOŚCIEM, czy Użytkownikiem Zarejestrowanym posiadającym
swoje konto, za pomocą którego składasz zamówienie, Twoje dane nie są udostępniane
podmiotom trzecim (jedynie naszym kierowcy I  kurierowi, ale z nimi mamy podpisaną
specjalną umowę na powierzanie przetwarzania danych osobowych)

Jeśli jesteś Klientem ‘GOŚCIEM”, Twoje dane przetwarzane będą tylko w ramach
jednorazowego zamówienia, które u nas złożyłeś, czyli zgodnie z zapisem prawa przez 3
miesiące- ponieważ zgodnie z prawem handlowym tyle masz czasu, aby ubiegać się
o wystawienie faktury do paragonu)

Jakie dane o Tobie zbieramy?
Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się
zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego
będziesz używał na naszej witrynie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie
o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności,
a także dane (adres i dane kontaktowe) do wysyłki towaru.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane
dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu
operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp.
przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.



W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom
trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie
zalogowania się do naszego systemu.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji,
w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane
mogą w tym celu być przekazane firmom kurierskim i obsługującej transakcje płatnicze w celu
obciążenia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych
w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego
otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera.
Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej
stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub
do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane
automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą
wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane
mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą
wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru
sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące
Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy
mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego
otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz Newsletter.



W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie
danych?
Po zalogowaniu się do systemu, możesz wprowadzić zmiany w swoim profilu lub usunąć
swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu
i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć,
gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się
zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię cookies. Cookies są to zaszyfrowane
ciągi tekstowe, które strona umieszcza na komputerze użytkownika. Wykorzystywane są
do pomiaru wykorzystania różnych podstron w obrębie naszego serwisu, dzięki czemu
umieszczane przez nas informacje mogą trafniej odpowiadać potrzebom klientów i łatwiej
do nich dotrzeć. Pozwalają one jedynie na zidentyfikowanie rejonu z którego trafiają na naszą
stronę użytkownicy i nie zawierają żadnych informacji o Tobie jako jednostce.
Wykorzystujemy te informacje aby lepiej zrozumieć, skąd pochodzi trafiający do nas ruch
sieciowy i jakie podstrony znajdują się w kręgu ich zainteresowań.

Szczegółowy opis działania plików cookies znajdziecie Państwo na stronie z linku:
https://www.google.com/policies/privacy/.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane
osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo
nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki
techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie
danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników
przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło
przed ujawnieniem osobom trzecim.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła
osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem
osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę oraz Sprzedającego
o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych

https://www.google.com/policies/privacy/


stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych
z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana.
Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji
SSL. SSL polega na szyfrowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika
i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja
wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest szyfrowana, a następnie
odszyfrowana w przeglądarce Użytkownika.

Prawa wynikające z podania danych oraz prawo do wglądu
i zmian:

1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne
do zapewnienia sprawnego przepływu informacji, zwiększenia efektywności
komunikacji oraz realizacji przez Darboven Sp. z o.o. usługi, o którą Państwo wnoszą
(zapytanie o ofertę, prośba o informację, chęć umówienia spotkania i inne będące
przedmiotem działalności spółki).

2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści, poprawiania oraz usunięcia swoich
danych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania- jednak
wówczas nie możemy dłużej obsługiwać Państwa w naszym sklepie.

3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie.

4. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich
danych.

5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub
przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

6. Jeśli udostępnili Państwo swoje dane osobowe i chcieliby dowiedzieć się, które z nich
są przez nas przechowywane oraz w jaki sposób przetwarzane i wykorzystywane lub
chcieliby Państwo poprawić/usunąć swoje dane, prosimy o kontakt z naszym biurem:
email: info@zakwasownia.pl lub pod numerem telefonu 504 702 694

Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie
nowej polityki prywatności na tej stronie.

mailto:info@zakwasownia.pl


Kontakt
Zakwasownia Spółka Jawna  Gdańsk 80-299  ul. Wenus 73 B


