
POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO 

 
1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych 

zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych 
osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie 
przetwarzania danych osobowych. 
 

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Monika Gandziarska, Czarnożyły 61, 98-310 
Czarnożyły, NIP: 832-199-24-17, REGON: 367294738. 

 
3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe: 

a) Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie 
swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz by kontakt z 
Tobą był możliwy. 

b) Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru. 
c) Nr telefonu – zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu towaru. Czasami też 

dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych 
zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie, jednocześnie proponując rozwiązanie. 
Numer telefonu potrzebny jest także firmie kurierskiej, aby mogła skontaktować się z 
Tobą w celu umówienia dogodnego terminu odbioru przesyłki. 

d) Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz 
kontaktujemy się z Tobą. 

 
4. Podanie powyższych danych jest konieczne, aby zrealizować zamówienie. 

 
5. Dokonując zakupu w naszym sklepie na podstawie Formularza zamówienia (bez 

zakładania Konta), po realizacji zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane 
mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). 

 
6. Rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie, aby 

ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym. 
 

7. Każdy Użytkownik naszego sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą 
korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichkolwiek 
względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do 
niekorzystania z naszego serwisu. 

 
8. Jedynym przypadkiem udostępnienia Twoich danych osobowych osobom trzecim, jest 

wybór przesyłki kurierskiej jako formy dostawy. W takim przypadku firmie kurierskiej 
zostanie przekazane imię i nazwisko, adres dostawy i numer telefonu Kupującego. 

 
9. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 

roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, 
uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym 
celu prześlij e–mail pod adres: pastelowedekoracje@gmail.com. 


