
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

§1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Właścicielem strony www.sklep.corfarb.pl  jest Corfarb Waldemar Oracz, ul. Kiepury 60/21,  

58-506 Jelenia Góra, NIP: 611-158-92-52 W rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych 

podmiot ten jest administratorem danych osobowych. 

2. Danymi osobowymi są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP 

urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za 

pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 

3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku 

usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce. 

 

§2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU 

 

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie 

niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności 

Użytkownika w Serwisie.  

2. Strona może pozyskiwać informacje o użytkownikach i ich zachowaniach: 

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, 

b)  poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"), 

3. Właściciel przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników 

odwiedzających stronę. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko 

i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Dane identyfikacyjne są przekazywane jedynie 

wybranemu przez Użytkownika Partnerowi. 

4. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory 

oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), w 

tym niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) 

przetwarzane są przez Administratora w celu: 

4.1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści 

gromadzonych w Serwisie, udostępniania ofert Partnerów – wówczas podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

4.2. obsługi zakupów dokonywanych w Serwisie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest 

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

4.3. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 

przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 

4.4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz 

aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i 

świadczonych usług; 

4.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną 



przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie 

jego praw; 

4.6. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów. 

5. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach 

systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania 

chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu 

informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). 

6. Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator 

przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo 

przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania 

systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w 

systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. 

7. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do 

utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, 

wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. 

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich 

niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest 

dobrowolne. 

8. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i 

nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem 

nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. 

9. Złożenie zamówienia przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych 

osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi 

zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest 

fakultatywne. Złożenie zamówienia przez Użytkownika powoduje, że dane osobowe Użytkownika, 

niezbędne do realizacji zamówienia będą udostępnione Partnerowi, w celu wykonania umowy. 

10. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych 

formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych 

niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. 

Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie 

danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich 

niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

11. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań 

marketingowych, które mogą polegać na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które 

nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa); kierowaniu e-mailowych 

powiadomień (newslettera) o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach 

zawierają informacje handlowe; prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem 

(przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe). 

12. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora 

prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z 

prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz 

promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z 

użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.  



13. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników także w celu umożliwienia korzystania z 

usług oferowanych w ramach Serwisu, a także usług dodatkowych za pośrednictwem aplikacji 

mobilnych. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji i korzystania z aplikacji mobilnych.  

 

§3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES 

 

1. Strona korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Strona nie zbiera w sposób 

automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

Pliki te stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze 

strony internetowej. 

2. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o 

użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. 

3. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji 

zebranych od użytkowników. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której 

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

4. Właściciel strony jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym te pliki w celu: 

 tworzenia statystyk, 

 ulepszanie ich struktury i zawartości strony, 

 utrzymanie sesji użytkownika strony, 

5. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: 

 „sesyjne”(session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w 

urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia przeglądarki internetowej. 

 „stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w 

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. 

6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza 

przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownicy mogą dokonać w każdym 

czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, aby blokować automatyczną obsługę plików 

cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym ich 

zamieszczeniu w urządzeniu. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje strony. Jeśli użytkownik 

nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi 

plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji 

użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron. 

 

§4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu 

przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania 

zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem 

przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony 

interes Administratora. 



2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne 

do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w 

przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania 

dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

 

§5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 

 

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 

1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej 

takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede 

wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, 

którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia; 

2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych 

danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; 

3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy 

dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne 

lub uległy zmianie; 

4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których 

przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania 

operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane 

dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną 

przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, 

zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych); 

6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w 

związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, 

której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także 

zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym 

zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu; 

7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane 

dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach 

marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; 

8. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z badaniem satysfakcji – osoba, 

której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach 

związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności wyrazić sprzeciw wobec wysyłania na adres e-maili 

komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji, bez 

konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; 

9. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w 

każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną 

mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie 

Administratora; 

10. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane 



dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody; 

11 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może 

złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

W celu uzyskania informacji, jak skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień należy skontaktować się 

z Administratorem Danych Osobowych osobiście, listownie, telefonicznie pod wskazanym niżej 

numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

§ 6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

 

1. Administrator wprowadził procedury opisujące sposób przetwarzania danych osobowych, a w 

szczególności Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem 

Informatycznym, a do przetwarzania danych osobowych są dopuszczone jedynie osoby upoważnione. 

2. Urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają 

adekwatny poziom bezpieczeństwa, stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych 

osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, niepożądaną zmianą, utratą, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem 

3. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w 

szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,  podmiotom 

takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, 

konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług 

marketingowych) a w szczególności Partnerom, których usługi są sprzedawane za pośrednictwem 

serwisu. W przypadku reklamacji dane Użytkownika mogą zostać przekazane także innym podmiotom, 

jeśli będzie to niezbędne do właściwego zrealizowania procesu reklamacyjnego.  

4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika 

właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, 

opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

5. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe 

przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do 

danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu 

na wykonywane przez nie zadania.  

6. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego Partnerzy, podwykonawcy i 

inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa 

w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

 

§ 7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

2. Dane kontaktowe Administratora to Corfarb Waldemar Oracz, ul. Kiepury 60/21, 58-506 Jelenia 

Góra, NIP: 611-158-92-52, E-mail: biuro@corfarb.pl, Telefon: 606749209, 796629108 


