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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Wstęp 

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy informacji prywatnych i danych osobowych zbieranych  

i przetwarzanych za pośrednictwem stron internetowych w związku z funkcjonowaniem Sklepu 

Internetowego prowadzonego pod adresem www.kaminska-art.pl przez Katarzynę Kamińską, zwaną 

też dalej Administratorem danych, prowadzącą działalność gospodarczą pn. 

KATARZYNA KAMIŃSKA-ART  
z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080) przy ul. Poznańskiej 77  

NIP: 7773025477, REGON: 301397237 

dane kontaktowe: 
telefon: 511 306 996 

e – mail: katarzyna@kaminska-art.pl 

 

Ponieważ ochrona ww. informacji prywatnych i danych osobowych dotyczących Użytkowników 

serwisu i Klientów jest dla Administratora kwestią priorytetową, dokłada on wszelkich starań  

o bezpieczeństwo ich gromadzenia i przetwarzania. 

Niniejsza Polityka określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu i Klientów, 

korzystających ze Sklepu Internetowego.  

Warunkiem korzystania przez Państwa ze stron internetowych Administratora lub korzystania  

z powiązanych z nimi usług i narzędzi, jest szczegółowe zapoznanie się z postanowieniami niniejszej 

Polityki. 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.   

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz 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 (zwanego dalej: RODO). 
2. Administrator stosuje wymagane przez przepisy prawa środki techniczne  

i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i ich 

zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z 

naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub 

zniszczeniem.  

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia, poruszanie się po 

serwisie Administratora oraz prowadzenie jakiejkolwiek komunikacji z nim.  

4. Poruszanie się w serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwa dobrowolnej zgody 

na zbieranie danych. Niniejsza zgoda może być cofnięta w każdym czasie.  

 

 

II. Rodzaj zbieranych danych 

 

https://poczta.wp.pl/k/
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3te
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1. Administrator przetwarza dane osobowe uzyskane (pochodzące) bezpośrednio od Klientów  

i Użytkowników odwiedzający stronę Administratora.  

2. Administrator zbiera również informacje z Państwa urządzeń (w tym mobilnych) oraz 

aplikacji, które są wykorzystywane przez Państwa (lub osoby, którym udostępniliście 

Państwo urządzenie) do uzyskania dostępu do stron internetowych Administratora (aplikacji 

lub usług)  

i do korzystania z nich. 

3. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe i informacje:  

a. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania, 

NIP, REGON, adres e-mail i numer telefonu; 

b. informacje na temat zamówień; 

c. informacje na temat płatności i historii płatności; 

d. adresy IP użytkowników odwiedzających stronę; 

e. numer identyfikacyjny i typ urządzenia użytkowników; 

f. informacje nt. lokalizacji; 

g. adres odsyłający URL;  

h. informacje o połączeniu, w tym dane statystyczne o widokach stron, dane o ruchu 

skierowanym na strony oraz ze strony; 

i. historie przeglądania; 

j. informacje na temat logowań. 

k. dane reklamowe; 

 

III. Cel przetwarzania danych 

1. Państwa dane będą przetwarzane w takich celach, na jakie wyraziliście Państwo zgodę.  

2. Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji 

następujących celów: 

a. świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej Administratora, 

w tym dokonania sprzedaży towaru przez niego oferowanego; 

b. umożliwienia Klientowi zalogowania się na stronie Sklepu Internetowego;  

c. realizacji zamówienia oraz wysyłki towaru,  
d. zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem/Użytkownikiem a Administratorem, w tym 

do prowadzenia korespondencji między nimi i ustosunkowania się do zapytań; 

e. realizacji płatności; 

f. obsługi procesu odstąpienia od umowy, reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia 

roszczeń; 

g. marketingu produktów Administratora; 

h. weryfikacji jakości świadczonych usług;  

i. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów 

podatkowych lub rachunkowych; 

j. zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów 

diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej  

w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu 

internetowego;  

k. w celach statystycznych (w tym związanych z weryfikacją ilości Użytkowników 

odwiedzających serwis Administratora, czasu korzystania z serwisu oraz rodzaju 

przeglądanej treści); 

l.  w celach archiwizacyjnych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na powyższe 

lub wymóg realizacji zamówionej/zleconej usługi. 
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4. Jeśli udzielono odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, 

handlowych lub promocyjnych, to dane te będą przetwarzane stale, chyba że wycofają 

Państwo swoją zgodę na ich wykorzystywanie. Jeśli zgoda ta nie zostanie udzielona, to 

Państwa dane będą przetwarzane tylko w czasie świadczenia usług przez Administratora. 

5. Dane osobowe Użytkowników serwisu i Klientów będą przechowywane przez okres nie 

dłuższy niż to jest konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do momentu 

wycofania zgody lub do przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. 

 

IV. Usunięcie konta 

1. Użytkownik serwisu, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w każdym czasie 

usunąć to konto samodzielnie po uprzednim zalogowaniu się lub za pośrednictwem kontaktu 

mailowego z Administratorem (katarzyna@kaminska-art.pl). 
2. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich podanych danych. 

Odtworzenie takiego konta jest niemożliwe. 

 

 

           V. Prawa związane z przetwarzaniem danych 

 

1. Administrator udzieli bezpłatnych informacji dotyczących danych osobowych przez niego 

gromadzonych i przetwarzanych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem 

mailowo na adres: katarzyna@kaminska-art.pl  

2. Możliwe jest cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  

i domaganie się zaprzestania przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich  sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO. 

4. Mogą Państwo samodzielnie w każdym czasie, po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się, 

dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego. 

5. W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia  

i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu także prawo do 

przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora danych 

osobowych  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego (można w tym wypadku przesłać te dane innemu administratorowi danych). 

6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7. W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu promocji  

i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora (w tym profilowania), 

przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w sytuacji istnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

VI. Zabezpieczenie danych 

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie ich 

przetwarzania (przekazywania), a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są 

przetwarzane zgodnie z prawem. 

https://poczta.wp.pl/k/
https://poczta.wp.pl/k/
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2. Administrator dokłada również wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych 

odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których to dotyczy, oraz  

z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.  

3. Administrator zapewnia, iż podjęte zostały wszelkie przewidziane przepisami prawa środki 

zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych powierzonych mu do przetwarzania, w tym  

w szczególności: 

a) stosuje  

środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych - 

adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,  

a w szczególności: 

- szyfrowanie połączenia SSH  

- uwierzytelnienie za pomocą kluczy RSA 

b) zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem 

danych z naruszeniem przepisów prawa oraz przed ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem, 

c) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki,  

o których mowa powyżej, 

d) dopuszcza do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie 

przez niego udzielone, 

e) prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych. 

f) zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru 

wprowadzone oraz komu są przekazywane, 

 

         VII. Przekazywanie danych innym podmiotom 

1. Dane osobowe nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu, dla którego są 

one zbierane oraz z zakresu udzielonej zgody. 

2. Przetwarzanie Państwa danych może zostać powierzone podmiotom współpracującym  

z Administratorem w celu, na jaki wyraziliście Państwo zgodę lub w zakresie niezbędnym dla 

realizacji transakcji np. w celu dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji 

marketingowych osobom, które wyrażą na to zgodę. W szczególności Państwa dane mogą 

otrzymać: 

- podmioty potwierdzające Państwa adres,  

- magazyny,  

- podmioty realizujące płatności w celu przetworzenia płatności 

- firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia,  

- podmioty realizujące płatności w celu przetworzenia płatności,  

- firmy windykacyjne, 

- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingowe w celu wykonania 

czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem 

serwisem internetowym Administratora. 

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innym Podmiotom odbywa się na podstawie 

pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 28 RODO. 

4. Administrator ma prawo udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na 

podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). 

5. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu 

Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed 

sądem lub jeżeli przepisy prawa (krajowe / unijne / przepisy prawa międzynarodowego) 

obligują do retencji danych. 



5 
 

6. Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom aniżeli 

upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz wskazanym powyżej. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich (poza teren UE/EOG). Nie 

podlegają one również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

VIII. Cookies 

Informacja nt plików cookies dla Klientów oraz Użytkowników serwisu  

dostępnego pod adresem: www.kaminska-art.pl 

 

W serwisie internetowym dostępnym pod adresem internetowym: www.kaminska-art.pl, stosuje się 

pliki cookies. 
  

Polityka dotycząca ciasteczek (cookies) oraz szczegółowe informacje z tym związane znajdują się  

w stosownej zakładce zatytułowanej „Pliki cookies” na stronie internetowej Sklepu. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczących niniejszej Polityki prywatności albo realizacji praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do Administratora:  

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna@kaminska-art.pl 

b) pisemnie na adres: Sklep Internetowy Katarzyna Kamińska -ART Poznańska 77, 62-

080 Tarnowo Podgórne 
c) telefonicznie pod numerem tel. 511 306 996 

2. W razie zaistnienia takiej konieczności postanowienia Polityki prywatności mogą ulec 

zmianie, o czym Klienci i Użytkownicy serwisu zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez 
zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. 

 

https://poczta.wp.pl/k/

