Klauzula informacyjna
dla użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu Internetowego

Realizując obowiązek wynikający z 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu
Internetowego jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Domaniewska 45, 02-672
Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS
0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł (dalej: „Administrator“ lub
„my“).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
drogą elektroniczną – na adres e-mail: iod@polskapress.pl lub listownie - na adres: Inspektor
Ochrony Danych, Polska Press sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a. przyjęcia zamówienia, zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, której Pani/Pan jest
stroną;
b. umożliwienia założenia w Sklepie Internetowym indywidualnego konta Klienta poprzez
dokonanie rejestracji na zasadach określonych w określonych w § 3 niniejszego
Regulaminu, w związku z zawartą z Użytkownikiem umową o świadczenie usług drogą
elektroniczną;
c. rozpatrywania reklamacji w związku z zawartą umową sprzedaży oraz umową o
świadczenie usług drogą elektroniczną;
d. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów
prawa podatkowego i rachunkowego;
e. odbierania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów na odległość, zgodnie przepisami
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
f. weryfikacji poprawności i aktualności Pani/Pana danych;
g. prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą klientów,
warunkami bieżącej współpracy biznesowej lub możliwością jej rozwoju;
h. ustalania, dochodzenia i obsługi przed roszczeniami oraz realizacji pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń;
i. rozwijania i monitorowania naszej działalności biznesowej w celu poprawy jakości
świadczonych usług, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk;
j. marketingu naszych produktów lub usług.
Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wówczas
będziemy mogli również przetwarzać Państwa dane w celu przedstawienia Państwu
informacji handlowych i marketingowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów
i usług naszych partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz
automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3
powyżej jest:
a. zawarcie i wykonanie Umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą
przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO) - dla celów wskazanych w pkt.
3 lit. a-c;
b. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c RODO) w zakresie zapewnienie zgodności z przepisami prawa, regulacjami i
wytycznymi sektorowymi, w szczególności dokonanie rozliczeń finansowych i wypełnienie
ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych i rachunkowych dla celów
wskazanych w pkt. 3 lit. d-e;
c. nasz prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) dla celów
wskazanych w pkt. 3 lit. f-j.
5. Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy w pierwszej kolejności bezpośrednio od Pani/Pana - w
momencie gdy korzysta Pani/Pan z naszych produktów i usług.
2. W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub
obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych
następującym grupom odbiorców:
a. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom, organom
administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie
postępowaniami;
b. naszym podwykonawcom oraz podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę
techniczną, informatyczną i administracyjną, w tym: usługi IT, analityczne, serwisowe,
archiwizacji i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji, agencjom reklamowym,
dostawcom narzędzi informatycznych, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
firmom windykacyjnym;
c. innym odbiorcom danych – naszym doradcom prawnym i podatkowym, audytorom,
spółkom z naszej grupy kapitałowej – Grupy Orlen, bankom.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania
współpracy, zawarcia i wykonania Umowy oraz realizacji celów określonych w pkt. 3 powyżej.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy są przetwarzane przez okres
obowiązywania tej umowy. Po upływie tego okresu Administrator będzie przechowywać
Pani/Pana dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez
okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów, w tym do
czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres
w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają
ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w
każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub
wyrażenia zgody.
8. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres
ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
9. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.
b.
c.
d.

prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,

e. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Pani/Pana
dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można
wyrazić ze względu na szczególną sytuację.
Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas
posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie
wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego
dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej:
rodo.zgloszenia@polskapress.pl lub adres siedziby Administratora wskazany w pkt.1 z
dopiskiem „RODO”.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także
dokonywał operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które
jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej
osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.
12. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski
Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG,
zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym
m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej
odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka
decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej
na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję
Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Państwu prawo do informacji
o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

