Polityka prywatności
Postanowienia Regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu w
szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Eurpojeskiego i Rady 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 (dalej: „RODO”).
Administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad przetwarzania danych
określonych w art. 5 ust. 1 RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie
1. Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem Twoich danych osobowych jest W.Kociuba Narzędzia Jubilerskie Iwona
Kociuba Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy31-511), ul.Rakowicka 1.
2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Dzięki przetwarzaniu Twoich danych możemy świadczyć Ci usługi, takie jak:
-utrzymanie Konta
-realizowanie Twoich zamówień
-kontakt związany z wykonywaniem umowy
-przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:








przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której
dane dotyczą;
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których
są przetwarzane;
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane;
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych
Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

4. Podmiotami, którym Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych
osobowych Klientów w jego imieniu mogą być:
a) podmiot świadczący dostawy usług internetowych na rzecz Administratora danych (np.
rejestracja domeny, hosting stron www, utrzymanie poczty elektronicznej);
b) podmiot świadczący usługi administrowania stronami www na rzecz Administratora
danych;
c) podmiot świadczący usługi serwisu sprzętu i oprogramowania działających w ramach
systemu informatycznego wykorzystywanego przez Administratora danych;
d) podmiot świadczący usługi marketingowe w zakresie promocji Sklepu www.kociuba.pl w
sieci internetowej

e) podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora danych;
f) bank prowadzący rachunek bankowy Administratora danych,
g) podmioty świadczące usługi finansowe w zakresie usług płatniczych dokonywanych w
sieci internetowej
h) podmioty świadczące usługi prawne.
5. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wykonywania umowy zawartej
pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą, to znaczy na potrzeby realizacji
zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie www.kociuba.pl wraz z obsługą zlecenia w
fazie powykonawczej (rozpatrywania ewentualnych reklamacji), a na podstawie wyraźnie
wyrażonej zgody Klienta także w celach marketingowych, takich jak programy lojalnościowe i
akcje promocyjne lub konkursowe.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta może być przez niego wyrażona z
chwilą składania zamówienia w Sklepie www.wkociuba.pl, po zapoznaniu się i
zaakceptowaniu postanowień Regulaminu.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, jako Klient
Sklepu www.wkociuba.pl wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych w celach
marketingowych,
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędna w
celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych.
8. Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora danych, o których mowa w § 8 ust. 5 lit.
c) Regulaminu jest przede wszystkim ochrona roszczeń przysługujących mu z tytułu umów
zawartych pomiędzy Administratorem a osobami, których dane dotyczą, będącymi Klientami
Sklepu www.kociuba.pl
9. Dane przetwarzane przez Administratora danych nie należą do szczególnej kategorii
danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.
10. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być w szczególności:
a) operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie, za pośrednictwem których
realizowane będzie zamówienie bądź obsługa zlecenia w fazie powykonawczej
(rozpatrywania ewentualnych reklamacji), złożone przez Klienta w Sklepie www.kociuba.pl, w
tym w szczególności w przypadku nadania rejestrowanej przesyłki pocztowej lub przesyłki
kurierskiej na podstawie listu przewozowego,
b) podmioty świadczące usługi finansowe w zakresie usług płatniczych dokonywanych w
sieci internetowej, o ile zgodnie z decyzją Klienta płatność będzie dokonywana z
wykorzystaniem usług tych podmiotów.
11. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów odbiorcom w
państwie trzecim lub organizacjom międzynarodowym za wyjątkiem wyraźnego polecenia
otrzymanego od Klienta.

12. Administrator danych będzie przechowywał dane osobowe przez okres co najmniej
równy okresowi przedawnienia roszczeń przysługujących mu z tytułu umów zawartych
pomiędzy Administratorem a osobami, których dane dotyczą, będącymi Klientami Sklepu
www.kociuba.pl, a przy tym nie krótszy niż niezbędny dla celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Administratora.
13. Osoba, której dane dotyczą, w tym Klient Sklepu www.wkociuba.pl, ma prawo do:
a) żądania od Administratora danych dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
14. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Klientów
Sklepu www.kociuba.pl nie jest wymogiem ustawowym, ale jest wymogiem umownym,
wymaganym przez Administratora danych, przy czym osoba, której dane dotyczą nie jest
zobowiązana do ich podania, jednak konsekwencją niepodania przez nią niezbędnych
danych jest brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem danych.
15. Administrator danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż
cel, w którym dane osobowe zostały zebrane; w przypadku planowania przetwarzania
danych w innym celu, niż cel, dla którego dane zostały zebrane Administrator zobowiązany
jest uzyskać w tym zakresie ewentualną dodatkową zgodę oraz wykonać obowiązek
informacyjny określony w art. 13 RODO.

