POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych
osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, obowiązki administratora tych
danych oraz informacje o używaniu plików cookies.
2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
3. Administratorem danych osobowych jest NOVA Technologie Obiektowe R.Niemyjski i
Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Leśna 4, 05-200 Wołomin, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000066330, NIP:
1250052240 zawnym dalej Administratorem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu prawidłowego
wykonania sprzedaży zawartych w ramach sklepu internetowego on-line, za
pośrednictwem strony internetowej www.wykladzina.net . Oznacza to, że te dane
potrzebne są w szczególności do:
a) zarejestrowania się na stronie internetowej www.wykladzina.net ,
b) zawarcia umowy,
c) dokonania rozliczeń,
d) dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług,
e) korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich.
5. Dane osobowe Użytkownika będą również przetwarzane w ramach wypełniania
prawnych obowiązków ciążących na administratorze w tym przechowywaniem
dokumentacji podatkowej.
6. Dane osobowe Użytkownika mogą być również przetwarzane w celach,
zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika
lub osób trzecich, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
a) e-mail,
b) imię i nazwisko,
c) numer telefonu,
d) adres dostawy,
e) dane niezbędne do wystawienia faktury w przypadku jej żądania przez
Użytkownika,
f) numer konta bankowego Użytkownika w przypadku zwrotu należności.
7. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), OJL119,4.5 2016, p.1-88, dalej zwane
„rozporządzeniem RODO.
8. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody
Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie sklepu internetowego
www.wykladzina.net lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie sklepu
internetowego www.wykladzina.net transakcji.
9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne,
jednakże brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie sklepu internetowego
www.wykladzina.net oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony sklepu
internetowego www.wykladzina.net.
10.Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie
przetwarzania jego danych osobowych jak również ich poprawienia bądź sprostowania.
11.Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzania swoich
danych osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może
dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania, np.
wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, bądź dotyczyć wszystkich
celów przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów
przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony
internetowej wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi
osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
12.Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator
usunął jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpływa na dotychczas dokonane
czynności. Usunięcie danych oznacza jednocześnie usunięcie konta Użytkownika wraz

ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi
osobowymi.
13.Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych
osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora
danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do
przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na
dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta
Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez
administratora, danymi osobowymi.
14.Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy
to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym
zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na
dotychczas dokonane czynności.
15.Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach przed upływem
miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.
16.Dane osobowe Użytkownika są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne
do wypełnienie zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały
zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie
będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z
ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
17.Informacje dotyczące umowy przechowuje się w celach dowodowych przez okres
trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z
Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu
przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
18.Administrator może zachować informacje archiwalne dotyczące zawartych transakcji,
gdy ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami
np. z tytułu rękojmi.
19.Jeżeli żadna umowa nie została zawarta między Użytkownikiem i administratorem,
dane osobowe Użytkownika będą przechowywanie do czasu usunięcia konta
Użytkownika. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wystosowania żądania przez
Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub
zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania tych danych.
20.Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom
współpracującym z administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji np. w
celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek.
21.Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe
Użytkowników nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani
przekazywanie innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych tych
osób trzecich.
22.Dane osobowe Użytkowników strony sklepu internetowego www.wykladzina.net nie
są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
23.Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art.13 ust. 1 i
2 rozporządzenia RODO.
24.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
25.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
26.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.
27.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) wyświetlania przez Google AdWords specjalnych reklam tym osobom, które
odwiedziły Serwis internetowy;
e) automatyzacji procesów marketingowych takich jak analiza ruchu na stronie,
automatyczna wysyłka e-maili reklamowych itp.
28.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
29.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
30.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
31.Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
32.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
33.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
34.Wszelkie prawa do wszystkich materiałów zamieszczanych w tej publikacji są
zastrzeżone. Kopiowanie treści, schematów, rysunków lub zdjęć oraz ich
rozpowszechnianie w jakiekolwiek formie bez zezwolenia jest wzbronione. Naruszenie
praw autorskich będzie skutkować odpowiedzialnością prawną, określoną w
szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisach kodeksu cywilnego.

