
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych Paweł  GAJEWSKI  EXEDAR  Paweł  Gajewski  podmiot  wpisany  do  ewidencji
działalności  gospodarczej  (  Centralna  Ewidencja  i  Informacja  o  Działalności
Gospodarczej)  prowadzonej przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna pod
numerem: 5970/2007, z siedzibą w Opacz 88B, 05-520 Konstancin Jeziorna,
pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 113-139-39-05 REGON 140906344

Dane kontaktowe Z administratorem danych możesz kontaktować się za pośrednictwem adresu
email: rodo@demonyognia.pl, lub pisemnie na następujący adres:  Opacz 88B,
05-520 Konstancin Jeziorna

Cele  przetwarzania  oraz  podstawa
prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane:

 jeżeli  jesteś  zarejestrowanym  użytkownikiem  –  w  celu  -  zawarcia  i
wykonania umowy świadczenia usługi elektronicznej w postaci posiadania
zarejestrowanego  konta  w  sklepie  internatowym  administratora  –
podstawą prawną przetwarzania  jest  niezbędność  przetwarzania  danych
do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 w  celu  zawarcia  i  wykonania  umowy  sprzedaży  –  podstawą  prawną
przetwarzania  jest  niezbędność  przetwarzania  danych  do  zawarcia  i
wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 jeśli chcesz otrzymać fakturę Vat, również w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO,

 ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową /
świadczonymi  usługami   –  podstawą prawną przetwarzania  danych  jest
niezbędność przetwarzania do realizacji  prawnie uzasadnionego interesu
administratora;  uzasadnionym  interesem  administratora  jest  możliwość
dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 jeśli wyrazisz na to zgodę, w celu, wysyłania newslettera z informacjami o
produktach  i  usługach oferowanych  przez  Administratora  –  podstawą
prawną przetwarzania jest zgoda( art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

Okres  przez  który  dane  będą
przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane:

 Przez  okres,  w  którym  będziesz  zarejestrowanym  klientem  sklepu
internetowego, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z tą
umową;

 Przez  okres  realizacji  umowy  sprzedaży  towaru,  a  później  do  czasu
wygaśnięcia roszczeń związanych z tą umową lub do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z  przepisów prawa,  w
szczególności  obowiązku  przechowywania  dokumentów  księgowych
dotyczących umowy.

Dane podane w celu wysyłania w ramach newslettera informacji o produktach i
usługach oferowanych przez Administratora będą przetwarzane do momentu
wycofania przez Ciebie zgody.



Odbiorcy danych Twoje  dane  mogą  być  przekazywane  podmiotom  przetwarzającym  dane
osobowe  na  zlecenie  administratora,  w  tym  dostawcom  usług  IT,  usług
księgowych  –  przy  czym  takie  podmioty  przetwarzają  dane  na  podstawie
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
pracownikom  Administratora  oraz  osobom  upoważnionym  przez
Administratora,  firmom windykacyjnym,  bankom,  operatorom  obsługującym
płatności bankowe, operatorom pocztowym, kurierom.

Przekazywanie danych poza EOG Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Ci prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania.  W  zakresie,  w  jakim  podstawą
przetwarzania  Twoich  danych  osobowych  jest  przesłanka  prawnie
uzasadnionego  interesu  administratora,  przysługuje  Ci  prawo  wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W  zakresie,  w  jakim  Twoje  dane  są  przetwarzane  w  celu  zawarcia  i
wykonywania  umowy  /  świadczenia  usług  oraz  dane  przetwarzane  są  na
podstawie  zgody  –  przysługuje  Ci  także  prawo  do  przenoszenia  danych
osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w
ustrukturyzowanym,  powszechnie  używanym  formacie  nadającym  się  do
odczytu  maszynowego.  Możesz  przesłać  te  dane  innemu  administratorowi
danych.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu  wysyłania newslettera
z  informacjami o  produktach  i  usługach oferowanych  przez  Administratora,
przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie
ma  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W  celu  skorzystania  z  powyższych  praw  należy  skontaktować  się  z
administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje Ci  również prawo wniesienia skargi  do Prezesa  Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Informacja o  dobrowolności  podania
danych

Podanie danych osobowych w związku z rejestracją w sklepie internetowym i
zawieraną  umową  sprzedaży  jest  dobrowolne,  lecz  bez  podania  danych
osobowych, nie jest możliwa rejestracja i zawarcie umowy sprzedaży.

Podanie danych osobowych w celu   wysyłania newslettera z informacjami o
produktach i usługach oferowanych przez Administratora jest dobrowolne.

Profilowanie  i  automatyczne
podejmowanie decyzji

Twoje  dane  nie  będą  wykorzystywane  w  celu  zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1
i 4 RODO.


