POLITYKA PRYWATNOŚCI
Kliencie, w poniższej polityce prywatności zawarliśmy kluczowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich
danych osobowych, tym samym realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2
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) z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej: RODO.
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Administratorem Twoich danych osobowych jest Andrzej Sobieraj prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Z.P.H.U. „ASKOR" Andrzej Sobieraj z siedzibą w Michorzewie, przy ul. Opalenickiej 13, 64 316 Michorzewo, NIP: 788-000-61-38, REGON: 632000083, adres e-mail: sklep@askor.com.pl.
Administrator Twoich danych osobowych dokonał analizy procesów przetwarzania danych osobowych.
W związku z powyższą analizą nie zidentyfikowaliśmy konieczności powołania inspektora ochrony
danych osobowych. Jednak w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
możesz się z nami kontaktować poprzez adres mailowy: sklep@askor.com.pl.
W związku z funkcjonowaniem naszego sklepu zidentyfikowaliśmy następujące cele i prawne podstawy
przetwarzania Twoich danych osobowych:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś Stroną lub
podjęcie działań, na Twoje żądanie, których efektem może być zawarcie umowy (tj. kupno
oferowanych przez nas produktów),
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze danych (tj. m.in. czynności rachunkowo-księgowe dokonywane
na Twoich danych osobowych po zakupie),
c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionego interesu administratora (tj. ewentualna ochrona roszczeń, rozpatrzenie
reklamacji, ujawnienie Twoich danych innym odbiorcom, takim jak np. bank, czy też
odpowiedzi na przesłane przez ciebie zapytania poprzez link kontaktowy).
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
d. odrębni administratorzy: banki, operatorzy platformy do realizacji płatności, dostawcy
używanych platform mailowych i społecznościowych,
e. procesorzy: biuro rachunkowe, podmiot obsługujący proces fakturowania, serwis
informatyczny, dostawca usługi hostingu oraz kurierzy.
Twoje dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do tzw. Państw
trzecich. Powyższe ma swoje uzasadnienie w tym, że korzystamy z usług takich jak portale
społecznościowe. Kraj transferu: USA. Zabezpieczenie transferu: Program Privacy Shield lub
standardowe klauzule umowne. Nie planujemy przekazania twoich danych osobowych do organizacji
międzynarodowych.
Twoje dane przetwarzamy przez następujące okresy czasu:
f. w przypadku zarejestrowania się w sklepie bez ostatecznego zakupu do momentu, w którym
zasygnalizujesz chęć skorzystania z prawa do bycia zapomnianym,
g. w przypadku zarejestrowania się w sklepie i dokonania zakupu dane w ramach serwisu
przetwarzamy do momentu, w którym zasygnalizujesz chęć skorzystania z prawa do bycia
zapomnianym,
h. gdy dane przetwarzamy do realizacji łączącej nas umowy (poza platformą e-sklepu),
przetwarzamy je maksymalnie przez okres wyznaczony do przechowania dokumentów
rachunkowych i/lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
i. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego celu
administratora przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i/lub przez
okres niezbędny do realizacji niektórych elementów umowy i/lub przez okres udzielenia

odpowiedzi na pytanie reklamacyjne, a następnie przez okres niezbędny do ewentualnego
zabezpieczenia roszczeń.
7. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. Jeżeli zamierzasz zrealizować, któreś z przysługujących Ci praw, prosimy o
zgłoszenie poprzez sklep@askor.com.pl .
8. W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych masz także prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy jest warunkiem niezbędnym do jej
zawarcia. Odmowa podania danych uniemożliwia zakup towarów.
10. Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego przetwarzania, które kończy się
podjęciem decyzji. Dane nie będą także podlegały profilowaniu.
11. Zapoznaj się także z naszą polityką, dotyczącą przetwarzania plików cookies.

