Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
www.todosstore.pl
1. Administratorem
danych
osobowych
przekazywanych
przez Klientów sklepu internetowego, jest TODOS Joanna Dębska,
zwany dalej również Sprzedającym.
2. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami
wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie
RODO.
3. Sprzedający dba o to by dane były odpowiednio zabezpieczane, a
ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami a
przechowywanie danych w postaci umożliwiającej identyfikację
osób, których dotyczą, trwało nie dłużej niż jest to niezbędne do
osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Dane osobowe Klientów pozyskiwane przez Administratora są
niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Moje Konto). Każdorazowo
zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest
uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie
Sklepu Internetowego. Przekazanie danych osobowych następuje w
sposób dobrowolny.
5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu marketingu
bezpośredniego własnych produktów Administratora, jeśli uprzednio
została udzielona zgoda na takie przetwarzanie (zgoda na działania
marketingowe - art. 6 ust. 1 a RODO).
6. Możliwi odbiorcy trzeci danych osobowych Klientów Sklepu
Internetowego:
• w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze
sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia
pozyskane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub
pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
• w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze
sposobu płatności kartą kredytową, Administrator udostępnia
pozyskane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
7. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe
Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko;
adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres
dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,

miejscowość,
kraj),
adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku
Klientów nie będących konsumentami Administrator może
przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP) Klienta.
8. Klientowi
przysługują
następujące
prawa
związane
z
przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia danych
osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub są
nieaktualne;
• prawo do bycia zapomnianym, czyli do częściowego lub
całkowitego usunięcia danych, które przetwarzane są bez
uzasadnionych podstaw prawnych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, czyli
ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich
przechowywania;
• prawo dostępu do danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do sprzeciwu, Klient w dowolnym momencie, ma
prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego
(Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym
celu);
• prawo do wycofania zgody, Klient w dowolnym momencie
ma prawo wycofać każdą zgodę, którą wyraził.
9. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można
kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej
wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres
Administratora:
TODOS Joanna Dębska
Dmosin 62
95-061 Dmosin
info@todosstore.pl

