Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym zio³achiñskie.eu
Od 25 maja 2018 roku obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
W zwi¹zku z tym, informujemy:

1. Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych jest:
AGABASKO
Agnieszka Skoczek
ul. Zatorze 23
95-011 Bratoszewice
NIP: PL5761293515
REGON: 368592917

Kontakt z administratorem danych:

5. Jakie prawa przys³uguj¹ osobie, której dane s¹
pozyskiwane i przetwarzane?
Osoba, której dane dotycz¹, ma prawo: dostêpu do treœci swoich
danych osobowych; do sprostowania danych osobowych; ¿¹dania
usuniêcia danych osobowych; do przenoszenia danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; wniesienia
skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzêdu Ochrony Danych
Osobowych); do cofniêcia zgody w ka¿dym momencie; do uzyskania
interwencji ludzkiej ze strony Administratora; wyra¿enia w³asnego
stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Z powy¿szych praw mo¿na skorzystaæ kontaktuj¹c siê z administratorem danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na
podanie i przetwarzanie, modyfikacja oraz ¿¹danie zaprzestania
przetwarzania i usuniêcia danych osobowych mo¿e skutkowaæ
niemo¿liwoœci¹ wykonania pewnych czynnoœci, np. zrealizowania
zamówienia, udzielenia odpowiedzi na wiadomoœæ przes³an¹ drog¹
elektroniczn¹ itp.

za poœrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail:
kontakt@ziolachinskie.eu
listownie, adres pocztowy:
zio³achiñskie.eu
ul. Wólczañska 76
90-516 £ódŸ

6. Komu udostêpniane s¹ dane osobowe?

Zbierane s¹ dane osobowe niezbêdne do realizacji zamówienia oraz
umo¿liwiaj¹ce kontakt, tj: imiê i nazwisko, adres pocztowy, numer
telefonu oraz adres e-mail.

Zebrane dane osobowe mog¹ byæ przekazywane: podmiotom
œwiadcz¹cym us³ugi pocztowe i kurierskie; podmiotom udostêpniaj¹cym narzêdzia teleinformatyczne (np. hosting); podmiotom
obs³uguj¹cym systemy teleinformatyczne; podmiotom œwiadcz¹cym
us³ugi
prawne,
ksiêgowe
oraz
rachunkowe;
podmiotom
prowadz¹cym dzia³alnoœæ p³atnicz¹ do celów realizacji p³atnoœci
i ewentualnych zwrotów; podmiotom prowadz¹cym dzia³alnoœæ
windykacyjn¹; uprawnionym organom pañstwa na potrzeby
prowadzonych przez nie postêpowañ.

3. W jaki sposób dane s¹ pozyskiwane?

Dane osobowe nie s¹ przekazywane, nie s¹ sprzedawane i nie s¹
u¿yczane innym podmiotom, chyba ¿e dzieje siê to za wyraŸn¹
zgod¹ lub na ¿yczenie osoby, której dane dotycz¹.

2. Jakie dane s¹ zbierane?

Dane osobowe s¹ pozyskiwane poprzez formularze dostêpne na
stronach ziolachinskie.eu oraz pobierane z wiadomoœci przesy³anych
drog¹ elektroniczn¹.

4. W jakim celu przetwarzane s¹ dane osobowe?
Dane osobowe s¹ przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz
umo¿liwienia kontaktu, w tym przesy³ania wiadomoœci drog¹
elektroniczn¹, jak równie¿ w celach podatkowych i rachunkowych
(wymaganych przez przepisy prawa).
Dane osobowe mog¹ byæ przetwarzane do celów analiz
statystycznych, monitorowania aktywnoœci u¿ytkowników w celu
rozwijania i ulepszania serwisu oraz dostosowywania prezentowanej
oferty do wykazanych zainteresowañ, tworzenia i prezentowania
ró¿nych akcji promocyjnych, konkursów i programów lojalnoœciowych, kontaktowania siê w celu przedstawienia oferty lub innych
informacji marketingowych oraz windykacji nale¿noœci i prowadzenia
wszelkich ewentualnych postêpowañ s¹dowych i mediacyjnych.
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