
 

 

Polityka prywatności 

Dbając o dobro naszych klientów chcemy, aby czuli się Państwo komfortowo podczas 

korzystania z naszych usług. Poniżej przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące 

prowadzenia Polityki prywatności oraz przetwarzania danych w Naszej firmie. Wszelkie 

informacje zostały przygotowane zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie i przetwarzaniu danych osobowych. Na końcu strony znajduje się także link z 

plikiem do pobrania zawierający wszelkie informacje o RODO w naszym Sklepie.  

Administratorem  Państwa danych osobowych jest firma Wojciech Kwiecień strażaczki.pl z 

siedzibą główną na ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków. Z osobą odpowiedzialną za zarządzanie 

Państwa danymi można kontaktować się pod adresem sklep@strazaczki.pl z dopiskiem „Dane 

osobowe”.  

Powierzanie danych osobowych:  

Korzystając z usług naszego Sklepu mogą zostać Państwo poproszeni o podanie pewnych 

danych osobowych. Będą one przetwarzane w poniższych celach:  

- Świadczenie usług oferowanych w Sklepie, 

- Realizacja i wysyłka zamówień, 

- Procesy zwrotów i reklamacji towarów, 

- Marketing naszej firmy. 

Podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych:  

- Umowa sprzedaży i wszelkie procesy zmierzające do jej zawarcia,  

- Ciążący na nas obowiązek prawny,  

- Państwa zgoda na przetwarzanie,  

- Nasz prawnie uregulowany interes związany z dochodzeniem wszelkich ewentualnych 

roszczeń. 

Podanie danych i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach 

niezbędne w celach zawarcia i realizacji umowy.  

Skutkami niepodania danych mogą być:  

- Brak realizacji zamówienia, 

- Brak możliwości rejestracji w Sklepie,  

- Brak możliwości korzystania z usług oferowanych w naszej firmie,  

- Brak możliwości otrzymywania informacji o nowych produktach.  

W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

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. 

Nasza firma stosuje wszelkie zabezpieczenia (jak certyfikat SSL) w celu zabezpieczenia 

Państwa danych.  

W każdym możliwym momencie mają Państwo prawo do:  

- Dostępu do Państwa danych osobowych,  

- Możliwości sprostowania danych, 

- Wnioskowania o usunięcie danych,  

- Wnioskowanie o ograniczenie przetwarzania, 

- Wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego.  

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.  

 

 

Pliki cookies:  

Nasz Sklep korzysta z tzw. plików cookies, które są zapisywane w pamięci Państwa 

urządzenia, umożliwiają korzystanie z wszelkich funkcji  Sklepu, a zarazem nie powodują 

zmian w nośniku. W każdym momencie można usunąć je z pamięci urządzenia.  

Nasz Sklep wykorzystuje ciasteczka w celu zapamiętywania Państwa sesji, 

komplementowania statystyk i przeprowadzania działań marketingowych.  

Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w Internecie oraz w informacjach o 

przeglądarce.  

 

Jeśli 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”.  
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