INFORMACJA
NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO
(rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Małgorzata Modzelik prowadząca działalność gospodarczą na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej pod firmą: Rzeczy z papieru Małgorzata Modzelik z siedzibą
w Szczecinie, przy ul. Sezamkowej 31, 72 – 006 Mierzyn, NIP: 852-191-59-76. Dane kontaktowe: 667 847 070, adres e-mail:
sklep@rzeczyzpapieru.com

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAM TWOJE DANE OSOBOWE?

Cele przetwarzania danych

Podstawa prawna

Realizacja zamówienia, jeżeli złożyłeś zamówienie w moim

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

sklepie, w tym kontaktowanie się z Tobą w związku z jego
realizacją.
Rozpatrywanie skarg i reklamacji.

Dochodzenie

przeze

mnie

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

roszczeń

związanych

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

ze zrealizowanym zamówieniem, w tym zapłatą należnego
wynagrodzenia.

Realizacja

obowiązków

wynikających

z

przepisów

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych,
ustawy o rachunkowości.

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów
i

usług

bez

wykorzystania

środków

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

komunikacji

elektronicznej.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAM?

Będę przetwarzała Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres do wysyłki (imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod
pocztowy, miejscowość), numer telefonu komórkowego, adres e-mail, dane dotyczące zakończenia sieci Internet, z którym

łączy się Twoje urządzenie (telefon, komputer, tablet itp.), za pomocą którego przeglądasz nasze strony WWW, tj. adres
IP oraz informacje dotyczące plików Cookies.

JAK POZYSKUJE TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskuje bezpośrednio od Ciebie, poprzez formularze umieszczone na stronie sklepu. Mogę także
przetwarzać Twoje dane osobowe w wyniku skierowania do mnie korespondencji pisemnej, w tym za pośrednictwem adresu
e-mail lub jeśli podasz swoje dane osobowe w rozmowie telefonicznej albo w inny sposób.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane także innym odbiorcom: ✓ podmiotom prowadzącym działalność pocztową
lub kurierską, ✓ organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania
ciążących na mnie obowiązków, ✓ podmiotom wspierającym mnie w prowadzonej działalności na zlecenie, w szczególności
dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność sklepu.

PRZEZ JAKI CZAS BĘDZĘ PRZECHOWYWAŁA TWOJE DANE OSOBOWE?

✓ Dane zawarte w zamówieniu - przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy którą
zawarłeś ze mną składając zamówienie w sklepie lub do czasu zakończenia postępowania sądowego mającego na celu
ochronę moich praw w przypadku gdy np. nie zapłaciłeś za zrealizowane zamówienie; ✓ Dokumenty rozliczeniowe (faktury),
dokumenty potwierdzające realizację zamówienia, w tym wiadomości e-mail – przechowywane będą do czasu upływu okresu
przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej, jak również do czasu upływu
terminów wynikających z ustawy o rachunkowości; ✓ Dane dla celów marketingowych, a więc dane które udostępniłeś
mi na podstawie zgody – przetwarzane będą do czasu jej wycofania przez Ciebie.

JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe przysługują Ci następujące prawa:
✓ prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ✓
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które
powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu; ✓ prawo do wniesienia sprzeciwu związanego
ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora danych; ✓ Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzam są wyłącznie na podstawie zgody, masz prawo
do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania
przeze mnie danych osobowych, którego dokonałam na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ✓ W przypadku gdy stwierdzisz,
że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, posiadasz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

✓ Jeżeli chcesz dokonać zakupu w moim sklepie, podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe ponieważ jest to
niezbędne do złożenia zamówienia i tym samym zawarcia umowy, a następie wysłania zamówienia i dokonania przez Ciebie
zapłaty. Jeżeli odmówisz podania danych osobowych mam prawo odmówić przyjęcia zamówienia.

✓ W pozostałych przypadkach, zwłaszcza dotyczących różnego rodzaju działań marketingowych podanie danych osobowych
lub przetwarzanie w tym celu podanych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenie przez Ciebie zgody.

