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I. POSTANOWIENIA OG  Ó  LNE

1. Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności, która określa zasady 
gromadzenia, przetważania i wykorzystywania danych osobowych pozyskany 
za pośrednictwem strony internetowej www.e-optykkrawczyk.com, zwanej 
dalej Sklepem.

2. Właścicielem sklepu internetowego jak i Administratorem danych 
osobowych jest DOBRY OPTYK Monika Krawczyk, NIP 9271652920, ul. 
Kolejowa 17, 66-200 Świebodzin.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych 
osób, których dane dotyczą, tj, szczególności zapewnia, że zbierane przez 
niego dane są:

·0 przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem,

·1 zbierane dla oznaczonego celu i dla tego celu są adekwatne,

·2 niepoddawane przetwarzaniu niezgodnemu z celem ich przetwarzania,

·3 dane te są przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób,
których dane dotyczą,
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·4 przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu 
przetwarzania (zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa) 

4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 
RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(Dz.U. 1997 nr 133, poz 882 z późniejszymi zmianami) jak również ustawą o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną z nia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 
144, poz 1204 z późniejszymi zmianami)

5. Administrator informuje, iż prowadzi oficjalny profil @dobry.optyk na 
portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram @optykkrawczyk i w 
związku z tym przetwarza tam dane osobowe klientów (imiona i nazwiska lub 
inne dane umożliwiające identyfikację klientów). Dane te przetwarzane są 
wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu tj. informowanie klientów, 
użytkowników o aktualnościach jak również promowanie różnych wydarzeń i 
produktów.

II. ZAKRES ORAZ CELE ZBIERANIA DANYCH

1. Administrator zbiera informacje dotyczące zarówno osób fizycznych jak 
również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub 
zawodową (dalej jako przedsiębiorcy) oraz podmiotów prawnych.

2. Dane osobowe użytkowników zbierane są w przypadku rejestracji danych 
użytkownika w sklepie internetowym poprzez założenie swojego konta, 
złożenia zamówienia bez rejestracji konta. Jednak podczas korzystania ze 
sklepu intermetowego pewne dane takie jak adres IP, który jest przypisany do
komputera użytkownika (czy też dostawcy internetu), są pobierane 
automatycznie. Administrator danych nie zbiera danych "na zapas" i w 
większym stopniu niż jest to wymagane do sprawnego działania sklepu 
internetowego oraz realizacji zamówienia.

3. Dane wprowadzone przez użytkownika mogą być zmieniane samodzielnie 
przez użytkownika po zalogowaniu się do swojego utworzonego konta. Istnieje
także możliwość zmiany danych poprzez kontakt z Administratorem.

4. Zarejestrowanie konta w sklepie internetowym polega na wprowadzeniu:

·5 Imienia i nazwiska

·6 adresu e-mail



·7 telefonu kontaktowego

·8 numeru NIP (w przypadku przedsiębiorcy)

·9 nazwy firmy (w przypadku przedsiębiorcy)

·10 daty urodzenia

·11 adresu korespondencyjnego

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do prawidłowego 
wykonania umowy sprzedaży, zaś konsekwencją niepodania danych 
osobowych spowoduje brak możliwości wykonania umowy sprzedaży.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 

1. Korzystanie ze skepu internetowego i składanie w nim zamówienia (umowa
kupna - sprzedaży) jest całkowicie dobrowolne.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzanie danych 
osobowych jest dopuszczalne między innymi, gdy osoba, której dane dotyczą 
wyrazi zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie jej danych jak również w 
przypadku, gdy jest to konieczne do zrealizowania umowy  lub podjęcia 
działań przed zawarciem umowy, do celów marketingowych oferowanych 
przez sklep produktów, w celu wykrycia nadużyć oraz ich zapobiegania, jak 
również do prawidłowego zrealizowania procedury reklamacyjnej.

4. Nasze przetwarzanie danych osobowych odbywa się zawsze i wyłącznie w 
ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w 
powyższym punkcie.

5. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługii celu ich 
przetważania.

6. Należy pamiętać, iż zawarcie umów o świadczenie usług drogą 
elektroniczną dostępnych za pośrednictwem sklepu przyszły użytkownik 
informowany jest o konieczności zaakceptowania regulaminu sklepu.

7. W praktyce przetwarzania danych zależy rodzaj świadczonej usługi i celu 
przetwarzania, jednak z reguły dane przetwarzane są przez okres 5 lat od 
daty zrealizowania zamówienia lub do czasu wycofania zgody albo zgłoszenia 
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania.



IV. PRAWO DO DOSTĘPU, KONTROLI TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ
MOŻLIWOŚCI ICH POPRAWIENIA

1. Użytkownik ma prawo do: dostępu, kontroli i możliwości poprawienia 
swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo do uzupełnienia swych 
danych, uaktualnienia lub sprostowania. Istnieje także możliwość czasowego 
jak i stałego wstrzymania przetwarzania tych danych lub ich usunięcia, jeżeli 
dane te: są nieaktualne, niekompletne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z 
naruszeniem przepisów lub stały się zbyteczne do realizacji celu 
przetwarzania.

2. Użytkownikowi przysługuje (w odniesieniu do jego danych) prawo do 
wniesienia skargi do prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie tych 
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

3. Administrator danych informuje, iż do danych osobowych zbieraych przez 
sklep internetowy mają bezposredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy 
sklepu internetowego.

4. Administrator danych informuje, że dane osobowe mogą być udostępnione 
podmiotom, dzięki którym zawarta umowa kupna - sprzedaży zostanie 
zrealizowana (np. usługi kurierskie i pocztowe). Ewentualnie administrator 
danych może udostępnić dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. organom wymiaru 
sprawiedliwości. Administrator danych może udostępnić dane podmiotom 
świadczącym na rzecz administratora usługi księgowe (podarkowe, 
rachunkowe), konsultacyjne czy prawne.

5. W celu kontaktu z administratorem w sprawie skorzystania z 
przysługujacych praw administrator podaje ares e-mail: 
dobryoptyk394@wp.pl

V. PLIKI COOKIES

1. Sklep internetowy używa różnego rodzaju plików cookies. Na urządzeniu 
klienta i użytkownika, którzy przeglądają sklep internetowy instalowane są 
pliki cookies, czyli pliki tekstowe. Pliki te zawierają informacje niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego, szegółnie tych 
wymagjących autoryzacji. 

2. Przez niniekszy sklep internetowy stosuje się trzy rodzaje plików cookies:



·12 cookies analityczne - które to gromadzą informacje o sposobie 
korzystania przez użytkownika ze sklepu internetowego, rodzaju strony,
z której został użytkownik przekierowany jak i w czasie wizyty 
użytkownika na stronie sklepu internetowego;

·13 cookies stałe - pliki przechowywane są na urządzeniu końcowym 
usługobiorcy przez danych w parametrach pliku czas albo do czasu 
usunięcia ich przez usługobiorcę;

·14 cookies sesyjne - czyli tymczasowe, które przechowywane są w 
urządzeniu końcowym usługobiorcy do czasu opuszczenia sklepu 
internetowego / wylogowania.

Tego typu informacje nie odnotowują konkretnych danych osobowych 
użytkowników, a jedynie zawierają dane potrzebne do prowadzenia statystyk 
korzystania ze sklepu internetowego. 

3. Co ważne to użytkownik ma prawo do decyzji w zakresie dostępu plików 
cookies dpo swojego urządzenia poprzez wcześniejszy wybór w oknie 
używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Możliwości związane z 
ustawieniami dotyczącymi obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
przeglądarki.

4. Jeżeli niniejszy sklep internetowy zawuera odnośniki (linki) do innych stron 
internetowych, to zwracamy uwagę, by po przejściu do innej strony 
internetowej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego zapoznać się z 
tamtejszą polityką prywatności.

VI. ZABEZPIECZENIA

1. Sklep internetowy stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych 
przed ich utratą i niewłaściwym zastosowaniem czy też jakąkolwiek 
ingerencją w te dane. Sklep internetowy, stosownie do swych możliwości i w 
trosce o ochronę, dokłada wszelkiej staranności do najlepszego 
zabezpieczenia sklepu.

2. Zobowiązujemy się chronić dane z zachowaniem poufności i zgodnie z 
odpowiednimi normami.

3. Nasze komputery korzystają ze wsparcia aktualnego oprogramowania 
antywirusowego. Chronione są odpowiednimi certyfikatami.

4. W razie potrzeby oraz problemów związanych z korzystaniem ze sklepu 



internetowego prosimy zwracać się do nas z zapytaniami drogą mailową. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z polityka prywatności prosimy 
kierować na nasz adres e-mail: dobryoptyk394@wp.pl

2. W celu prawidłowego wykonania umowy i przede wszystkim w zakresie 
dozwolonym prawnie odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, które 
świadczą na naszą rzecz (administratora) usługi związane z jej działalnością - 
np. opertor platformy sklepu internetowego, operator systemu płatności, 
podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmiot świadczący usługi
księgowe, prawne czy też marketingowe.

3. Nasza polityka prywatności jest na bieżąco, w razie potrzeby, 
aktualizowana. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje począwszy od 25 
maja 2018 roku.

4. W sprawach nieregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia 
regulaminu sklepu internetowego oraz właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Pragniemy zaznaczyć, iż powstrzymujemy się od zbierania danych 
osobowych na zapas i niepotrzebnego gromadzenia danych jak również nie 
zbieramy danych osobowych więcej aniżeli jest to konieczne.


