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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Administratorem danych przetwarzanych w Sklepie Internetowym jest Małgorzata
Limanowska prowadząca działalnośd gospodarczą pod firmą SCANVAC SYSTEMY
CZYSZCZĄCE MAŁGORZATA LIMANOWSKA .
1.1.1. adres siedziby i adres pocztowy: Olsztyn, ul. Dożynkowa 64,
1.1.2. NIP: 7391114644,
1.1.3. REGON: 281591055,
1.2.4. adres poczty elektronicznej: biuro@scanvac.pl

1.2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu Sklepu
Internetowego.

Na

potrzeby lepszego odbioru

Polityki Prywatności termin

„Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin
„RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów za jego
pośrednictwem jest całkowicie dobrowolne, jak również wiążące się z tym podanie
Twoich danych osobowych przez, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
1.3.1. Jeśli nie podasz swoich danych osobowych, niezbędnych do zawarcia umowy
i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z nami,
nie będziemy mogli zawrzed wyżej wymienionych umów. Za każdym razem, gdy jest to
koniecznie, informujemy Cię o wymaganych danych osobowych
1.3.2. Musimy prowadzid księgi podatkowe i rachunkowe, które oparte są między
innymi na Twoich danych, to też potrzebujemy ich, by móc w pełni legalnie
funkcjonowad.
1.4. Dokładamy wszelkich starao, by zapewnid odpowiednią ochronę Twoim danym.
Zapewniamy, że:
1.4.1. przetwarzamy je zgodnie z prawem
1.4.2. nie przetwarzamy ich dalej, zbieramy je tylko do określonych celów, o których
jesteś zawsze uprzedzony
1.4.3. przetwarzamy je poprawnie i merytorycznie, adekwatnie do celów ich
przetwarzania
1.4.4.

przetwarzamy

je

w

całkowicie

bezpieczny

sposób,

uniemożliwiający

niedozwolone lub niezgodne z prawem przetwarzanie lub przypadkowe zniszczenie,
utratę czy uszkodzenie. Służą nam do tego odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne:
1.4.4.1 Szafy, w których przechowywane są dokumenty księgowe i skarbowe
z umieszczonymi na nich danymi osobowymi zabezpieczone są za pomocą zamka na
klucz
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1.4.4.2 Pomieszczenie, w których przechowywane są ww. dokumenty zamykane jest na
drzwi antywłamaniowe z ryglami zabezpieczającymi, a okna posiadają rolety
antywłamaniowe.
1.4.4.3. Pomieszczenie, w których przechowywane są ww. dokumenty ochraniane jest
monitoringiem z alarmem 24-godzinnym.
1.4.5. Wyżej wymienione środki podlegają okresowym przeglądom i konserwacji,
by utrzymad je w ciągłej, efektywnej pracy.
1.4.6 Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeostwo danych. W tym celu
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), który
zabezpiecza dane przesyłane drogą elektroniczną.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
2.1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli
posiadasz Konto w naszym Sklepie Internetowym, to przetwarzamy Twoje dane jak:
imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
2.2. Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych do określonych
celów, o ile wyrazisz na to zgodę. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia
umowy i wykonania czynności, które poprzez Sklep Internetowy nam narzucisz.
2.3. Dane osobowe przetwarzane są:
2.3.1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
2.3.2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
2.3.3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy,
zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą
elektroniczną,
2.3.4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której
dane dotyczą.
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2.3.4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma
prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2.3.5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@scanvac.pl.
2.3.6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu
Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych
roszczeo przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa
międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
2.3.7. Usługodawca ma prawo udostępniad dane osobowe Użytkownika oraz innych
jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa
(np. organom ścigania).
2.3.8. Usunięcie danych osobowych może nastąpid na skutek cofnięcia zgody bądź
wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
2.3.9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
2.3.10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo
przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

3. SPOSÓB I CEL PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.1 Za każdym razem sposób i cel przetwarzania Twoich danych dopasowujemy do
działao podejmowanych przez Ciebie, na przykład:
3.1.1 W sytuacji, gdy wybierzesz dostawę realizowaną przez firmę kurierską, Twoje
dane niezbędne do zrealizowania przesyłki przekażemy firmie kurierskiej.
3.1.2. Gdy zamiast przesyłki kurierskiej wybierzesz odbiór osobisty, dane te nie zostaną
przekazane firmie kurierskiej.
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3.2. Przetwarzanie Twoich danych na potrzeby realizacji umowy kupna-sprzedaży,
usług marketingowych, prowadzenia ksiąg podatkowych czy w przypadku Twoich
roszczeo w stosunku do nas określają rozporządzenie RODO, Artykuł 6, ust.1, lit. od
a do f.

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
4.1. Zapewniamy Cię, że wszystkie podmioty z nami współpracujące, które umożliwiają
działalnośd Sklepu Internetowego (kurierzy, instytucje realizujące płatnośd czy
dostawcy oprogramowania i usług sieciowych) zapewniają gwarancję wprowadzania
odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, które spełniają wymogi
Rozporządzenia RODO i chronią Twoje prawa i dane.
4.2. Twoje dane przekazujemy tylko ww. organizacjom tylko wtedy, gdy jest to
konieczne.
4.3. Twoje dane mogą byd przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców:
4.3.1. jeśli wybierzesz usługę kurierską, są to firmy kurierskie i spedycyjne, giełdy
transportowe i
4.3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku
Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych
lub kartą płatniczą

5. PLIKI COOKIES
5.1. Witryna www.scanvac.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane
przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj
urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie
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informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają
więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
5.2.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki,
języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji
o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem
formularza kontaktowego.
5.3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy
korzystają z naszych witryn, aby usprawniad funkcjonowanie serwisu zapewniając
bardziej

efektywną

i

bezproblemową

nawigację.

Monitorowania

informacji

o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje
zachowanie użytkownika na stronie.
5.4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny,
z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia
odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby
zagwarantowad najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są
wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy *nazwa+ w celu optymalizacji działao.
5.5 Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki 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 bezpieczeostwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyd 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 ustawieo i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
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e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowao.
5.6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwośd wyłączenia lub przywrócenia opcji
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawieo w przeglądarce internetowej. Instrukcja
zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach,
w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe
dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania
danej funkcji.

6. POSTANOWIENIA KOOCOWE
6.1. Nasz Sklep Internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Proszę,
zapoznad się z polityką prywatności prowadzą przez strony, do którego prowadzą nasze
linki. Polityka prywatności, którą właśnie czytasz, dotyczy tylko sklepu internetowego
www.scanvac.
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