
 

RODO: ważne informacje 

 

Szanowni Państwo!  

Będąc firmą, dbającą o dobro klientów, ich zadowolenie jak i bezpieczeństwo chcemy 

dać gwarancję każdemu, iż przestrzeganie wymagań prawnych i regulacyjnych jest naszym 

obowiązkiem. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności jaką niesie ze sobą zapewnienie 

bezpieczeństwa naszym produktom jak i konsumentom. Dotyczy to również zarządzania ich 

danymi.  

Od 25 maja 2018r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO) – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od 

osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 

Zgodnie z powyższym pragniemy poinformować Państwa, iż: 

Administratorem  Państwa danych osobowych jest firma Wojciech Kwiecień 

strażaczki.pl.  Z osobą odpowiedzialną za zarządzanie Państwa danymi można kontaktować 

się pod adresem sklep@strazaczki.pl z dopiskiem „Dane osobowe”. 

Przechowywanie Państwa danych następuje w celach: 

- zawarcia umowy i jej realizacji, 

- sprzedaży produktów i wszelkich usług oferowanych przez firmę Wojciech Kwiecień 

strażaczki.pl, 

- dochodzenia roszczeń z tytułu wad produktów lub usług,  

-  archiwizacji,  

- sprawniejszej komunikacji w przypadku ponownego zawarcia umowy,  

- prowadzenia działań marketingowych i reklamowych podejmowanych przez firmę Wojciech 

Kwiecień strażaczki.pl, 

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na firmie Wojciech Kwiecień strażaczki.pl. 

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie: 

- udzielonej zgody,  

- konieczności wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem 

umowy, 

- konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

 - konieczności wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski. 

 

 



 

Państwa dane mogą być przekazane następującym podmiotom:  

- wewnętrznym procesorom w związku z działaniami realizowanymi w imieniu firmy, 

- podmiotom współpracującym oraz kontrahentom,  

- przewoźnikom oraz firmom kurierskim i pocztowym odpowiedzialnym za dostarczenie 

Państwa przesyłek, 

- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Państwa dane nie są przekazywane do podmiotów i organów trzecich. 

Czasokres  przetwarzania Państwa danych osobowych: 

Etap ten uzależniony jest od celu, w jakim Państwa dane są przetwarzane i 

przechowywane. Obliczany jest w oparciu o następujące kryteria:  

 - przepisy prawa, które mogą obligować firmę Wojciech Kwiecień strażaczki.pl do 

przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości), 

- okres, przez jaki są świadczone usługi, 

- okres, który jest niezbędny do obrony interesów,  

- okres, na jaki została udzielona zgoda konsumenta.  

Zgodnie z powyższymi informacjami mają Państwo prawo do :  

- usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania przez firmę Wojciech Kwiecień 

strażaczki.pl, 

- żądania sprostowania Państwa danych,  

- żądania dostępu do Państwa danych w celu potwierdzenia zgodności, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do dalszych 

uprawnionych podmiotów, 

- przeniesienia Państwa danych osobowych. 

 

Wobec nieprawidłowości co do przetwarzania Państwa danych osobowych mają 

Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Ponadto mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych w 

każdym możliwym momencie. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim korzystacie Państwo z 

usług firmy Wojciech Kwiecień strażaczki.pl i obowiązuje do jej wycofania. 

Zgodnie ze wszystkimi powyższymi informacjami pragniemy potwierdzić prawidłowość 

otrzymanych zgód. Ponadto otrzymane zgody potwierdzają możliwość otrzymywania przez 

Państwa, na dotychczasowych zasadach, wszelkich informacji marketingowych i ofert o 

nowych usługach świadczonych przez  firmę Wojciech Kwiecień strażaczki.pl. Zgody 

uprawniają do wszelkiego kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.  

Jeśli zgadzają się Państwo z postanowieniami powyższego statutu nie muszą wysyłać 

Państwo żadnych potwierdzeń.  



 

Jeśli jednak istnieją powody, iż nie zgadzają się Państwo z postanowieniami 

dotyczącymi przetwarzania Państwa danych  prosimy o niezwłoczny kontakt na adres e-mail: 

sklep@strazaczki.pl z dopiskiem „Dane osobowe”. Wszelki inne wątpliwości związane z 

postanowieniami RODO także prosimy o kierowanie na powyższy adres e-mail.  
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