
 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO  
………………………………….. 

 
w związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej 
przepisami 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), Dz. UE L 119/1 z 
4.5.2016R, zwanego dalej: „RODO”, przekazuje się do wiadomości Klientów Sklepu 
Internetowego ……………….. poniższą Politykę Prywatności: 
Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co 
oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego. 
Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania 
danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, 
cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie ”Dziedzictwo św. 
Jana Sarkandra” Plac Dominikański 2, 43-400 Cieszyn, NIP 5480019863, 
REGON:070443272, KRS:0000063101, dane kontaktowe: Plac Dominikański 2, 43-400 
Cieszyn, tel. ………………, e-mail: ……………………….. 
U Administratora danych został powołany Inspektor ochrony danych, z którym można 
skontaktować się pod adresem email: jansarkander@wp.pl 
 
2. Administrator będzie przetwarzał w ramach Sklepu Internetowego Następujące dane 
w następującym zakresie:  
a) rejestracji Konta Klienta – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, … 
b) składania Zamówienia, Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi 
Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem w/w umów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu 
kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, 
miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest 
inny niż adres dostawy), a także wobec Klientów nie będących konsumentami – nazwa 
firmy i nr NIP 
c) usługi Newsletter: 
d) marketingu bezpośredniego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej 
e) prowadzenie ksiąg księgowych i rachunkowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
prowadzenia działalności lub siedziby, adres dostawy, nazwa firmy, numer NIP 
f) Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub 
jakie mogą być podnoszone wobec Administratora 
 
 
3. Podstawy prawne przetwarzania danych są następujące:  
-  art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, w zakresie danych, na których przetwarzanie zgodę wyraziła 
osoba, której dane dotyczą 
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania 
czynności zmierzających do zawarcia umowy lub wykonania umowy przez 



Administratora, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w zakresie danych przetwarzanych w celu  wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie 
księgowości i rachunkowości, 
- art. 6 ust. 1 lit . f RODO, tj. w zakresie danych przetwarzanych w celach wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wynikłych na tle umowy 
obowiązującej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą  
 
4. Odbiorcami Państwa danych mogą być inne osoby bądź podmioty, w szczególności 
pracownicy Administratora danych, oraz podmioty, które wykażą prawnie uzasadniony 
interes w pozyskaniu danych, a także podmioty, którym ujawnienie danych jest 
niezbędne do realizacji umowy lub którym ujawnienie danych jest obowiązkiem 
ciążącym na Administratorze, takim jak w szczególności: sądy, organy administracji 
publicznej, podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, 
podmioty i osoby świadczące usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy archiwizujące dokumenty, 
podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy usług księgowych, prawnych i 
doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze, 
dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne 
oraz organizacyjne, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą.  
 
5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Organy publiczne, które 
mogą otrzymać Państwa dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie  z 
prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane  za 
odbiorców. 
 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a 
po jego upływie przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi umowy, realizacji 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności wynikającego z 
ustawy o rachunkowości oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, także po 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może 
zostać każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba 
administratora przetwarzania tych danych przez okres dłuższy.  Dane przetwarzane na 
podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą przetwarzane do czasu 
wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu. 
 
7. Prawa osoby, której dane dotyczą: 

- dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, 
- sprostowania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, 
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 

a ponadto macie Państwo prawo do: 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie Państwa 
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje 
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, 



- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. f RODO, 
- przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO). 
 
Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest 
nieprawidłowe, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
 
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i prawidłowej realizacji 
umowy. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości zawarcia i prawidłowego 
wykonania umowy. 
 
9.  Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 
podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu. 

 
 
 

 


