
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W dniu 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie 

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 (określane jako „RODO” lub 

„Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu przez nas Twoich Danych 

osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej 

znajdziesz podstawowe informacje na ten temat. 

I. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem danych osobowych jest LEDO P.P.H.U. z siedzibą w Łodzi. Adres: ul. Gliniana 

19, 91-336 Łódź.  

II. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 

Administrator danych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w szczególności w celu: 

 

a) udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania (komunikacja biznesowa) na podstawie art. 6 

ust.1lit.fRODO; 

 

b) zawarcia umowy/świadczenia usług na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 

c) wykonania umowy /świadczenia usług, którą zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 

d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 

lit.cRODO); 

 

e) analitycznym [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w 

oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi 

w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] 

będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) 

 

f) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 

ust.1lit.fRODO); 

 

g) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją 

naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 

h) badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług 

(podstawa z art.6ust.1lit.fRODO); 

 

i) oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym 

dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w 

tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 



 

j) przekazywania Ci informacji m.in. o zmianach naszego regulaminu sklepu internetowego, 

cennika, o zmianie adresu lub siedziby na wskazany adres na podstawie Twojej zgody (podstawa z 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO): 

 

k) stosowania marketingu bezpośredniego w tym organizowania i przeprowadzania konkursów, 

innych akcji marketingowych, informowanie o promocjach i nowościach w oparciu o Twoją zgodę 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

 

Marketing bezpośredni prowadzony za Twoją zgodą może być realizowany za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej takiej jak e-mail, sms, telefon. 

III. ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE) 

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z którymi współpracujemy, w 

szczególności: naszym partnerom handlowym, firmom informatycznym, firmie księgowej, firmie 

windykacyjnej, firmie ubezpieczeniowej, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, firmom 

archiwizującym dokumenty, agencjom marketingowym, kancelarii prawniczej. 

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wykonania zawartej z nami umowy oraz wypełnienia 

ciążącego na nas obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po 

jego upływie przez okres: 

a) w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową,  

b) posprzedażowej obsługi ( w tym rozpatrzenia reklamacji), 

c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (np. wynikającego z przepisów 

rachunkowych lub podatkowych). 

 

2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 60 dni od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje 

dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem 

danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego. 

3. Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług 

możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub 

ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

 

4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasy jej 

odwołania. 

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 

c) prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych; 

 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli są one przetwarzane w oparciu 

o uzasadniony interes Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego;  

 

e)prawo do przenoszenia danych; 

 



f) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli do przetwarzania 

doszło na podstawie zgody. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.  

 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Prawa wymienione w pkt od a) do f) możesz zrealizować poprzez kontakt z Administratorem 

danych na adres podany na wstępie. 

VI. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i 

wykonania z nami umowy sprzedaży/ świadczenia usług. 

 

POLITYKA COOKIES 

JAKIE DANE ZBIERA SKLEP INTERNETOWY W SPOSÓB AUTOMATYCZNY PODCZAS 

KORZYSTANIA Z WITRYNY? 

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych 

zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki 

tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające 

pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki 

cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia 

możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, 

np. w celu zapamiętywania produktów dodanych do koszyka. 

 

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub 

trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe 

pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą 

do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia 

korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików 

cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki 

internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub 

skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. 

 

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez 

administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje 

zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki 

internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. 

 

Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google 

Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące 

oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika. Informacje te są 

przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach. Google używa tych 

informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących 

ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na 

witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z 

żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te 

informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają 

te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi 

innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zablokować korzystanie z ciasteczek, 

wybierając odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce internetowej, jednak pamiętaj, że jeśli 



to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji Strony. Korzystając ze Strony, 

wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach 

określonych powyżej. 

 

W przypadku, gdy źródłem odwiedzin danego użytkownika są kreacje reklamowe emitowane przez 

podmioty współpracujące ze Sklepem w modelu rozliczeniowym CPA („Cost Per Action”), CPC 

("Cost Per Click") lub CPS (“Cost Per Sales”) tworzone są pliki cookies zawierające identyfikację 

sesji, a po ostatnim kroku składania zamówienia, dane o jego numerze i kwocie są przekazywane do 

tych firm, jako niezbędne do celów rozliczeniowych. 

JAKIE DANE ZBIERA SKLEP INTERNETOWY PODCZAS REJESTRACJI I 

DOKONYWANIA ZAKUPÓW? 

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny 

oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na 

Witrynie: 

 nazwisko i imię, 

 adres zamieszkania, 

 adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, 

 adres poczty elektronicznej, 

 numer telefonu. 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w 

ramach Witryny. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest 

konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. 

 


