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Dzień dobry!

Chcemy abyś wiedział, że poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego 
też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich 
danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te 
zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Magdalena Męclewska

ul. Sulimów 22b/28

08-110 Siedlce NIP: 8212509907

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych 
osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z 
funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Celem przetwarzania jest realizacja Twoich zamówień i przesyłanie newslettera.

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

• umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do 
jej realizacji

• umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej 
zawarcia

• ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością

• Twoja zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie

• nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń

• nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego

Podanie danych jest dobrowolne, a w niektórych przypadkach konieczne do zawarcia umowy

Skutkiem niepodania danych może być brak możliwości korzystania z usług Sklepu, brak 
możliwości dokonania zakupów w Sklepie, brak możliwości otrzymywania informacji o 
promocjach czy ofertach specjalnych oferowanych w Sklepie.

W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę 
prawną, a więc do momentu, w którym:

• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich 



danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub

• ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową 
zawartą przez Sklep przez Strony lub

• cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z 
właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu 
SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich edycji, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu
nadzorczego.

CIASTECZKA

• Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 
zawartych w plikach cookies.

• Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i 
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj 
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies 
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

• Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają 
rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, 
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu 
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, 
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia 
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” 
pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas 
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

• W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, 
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 
uwierzytelniania w ramach Sklepu;

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do 



wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania 
ze stron internetowych Sklepu;

• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub 
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej 
itp.;

• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych 
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

• W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie 
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w 
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i 
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania 
(przeglądarki internetowej).

• Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na 
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i 
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu 
reklamodawców oraz partnerów.

• Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod 
adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki 
internetowej.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W związku z naszym Sklepem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być 
przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

• Podmiot realizujący dostawę towarów

• Dostawca płatności

• Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą 
bieżącą działalność

• Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

• Dostawca oprogramowania ERP

• Podmiot prowadzący punkt odbioru paczek

• Podmiot zapewniający system mailingowy

• Podmiot zapewniający usługi marketingowe

• Podmiot zapewniający obsługę zamówień, w tym zwrotów i reklamacji

• Podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu

• Portale społecznościowe



• Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

• Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do 
udostępnienia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Napisz na adres e-mail: shopmissdenim@gmail.com


