
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku, w trosce o ochronę twojej prywatności i zapewnienie komfortu korzystania ze 
Sklepu przedstawiamy Ci najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem przez nas Twoich 
danych osobowych wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Hulaj Magdalena Pierścińska
ul. Wolności 516/12
41-806 Zabrze
NIP 6482747716 REGON: 381951556

2. Dane osobowe to nic innego jak Twoje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do-
stawy i adres fakturowania, data urodzin, historia zakupów, informacje dotyczące płatności lub karty 
kredytowej, informacje dotyczące cech fizycznych, preferencje osobiste, jak również preferencje mar-
ketingowe i w zakresie plików typu cookies.

3. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowa-
niem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych, takich jak:
– możliwość zawarcia umowy sprzedaży
– dostarczenie Ci zakupionych towarów. W tym celu powierzamy je Poczcie Polskiej bądź firmie ku-
rierskiej
– informowanie Cię (za Twoją zgodą) o promocjach i nowościach w naszym Sklepie Podawanie da-
nych w celach marketingowych jest dobrowolne.
- przechowywanie danych do celów księgowych, logistycznych i podatkowych
Usługodawcy, tj. Poczta Polska, Firma kurierska czy Biuro rachunkowe prowadzące księgowość, 
również gwarantują ochronę powierzonych im Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wynikającymi z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

4. Dane, które podawane są przez Ciebie w formularzach są poufne i nie są udostępniane osobom 
nieupoważnionym, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy udostępnić je podmiotom 
upoważnionym, np. organom ścigania.

5. Dane osobowe przechowywane są przez nas tak długo, jak jest to konieczne do realizacji powyżej 
wymienionych celów, chyba że przepisy prawa nałożą na nas obowiązek przechowywania ich przez 
dłuższy czas. Dane będą przechowywane tak długo, jak prowadzone będzie Twoje Konto w naszym 
Sklepie. W przypadku danych związanych z zakupem towarów będą one przechowywane dłużej, 
z uwagi na nałożone na nas przez prawo obowiązki: podatkowe, prowadzenia rachunkowości, prze-
chowywania danych w celach gwarancyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych 
osobowych po rozwiązaniu umowy bądź cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym do dochodze-
nia ewentualnych roszczeń przed sądem.

6. Cały czas masz kontrolę nad swoimi danymi. Masz prawo do:
– dostępu do danych
– sprostowania bądź usunięcia danych jeśli są nieprawidłowe
– ograniczenia przetwarzania
– sprzeciwu
– wniesienia skargi do organu nadzorczego



7. W celu skorzystania ze swoich uprawnień bądź uzyskania informacji skontaktuj się z nami drogą 
elektroniczną na adres e-mail: hulaj.kontakt@gmail.com


