
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
I.	Administrator	danych		
1.	Administratorem		danych	osobowych	Użytkowników	(Sprzedawców	i	Klientów)	jest	Magdalena	
Grobelna-Jackowiak	 prowadzącą	 działalność	 gospodarczą	 pod	 firmą	 Magdalena	 Grobelna-	
Jackowiak	wpisaną	 do	 Centralnej	 Ewidencji	 i	 Informacji	 o	 Działalności	 Gospodarczej	 (CEIDG)	
prowadzonej	 przez	 ministra	 właściwego	 ds.	 gospodarki,	 posługującej	 się	 numerem	 NIP	
9151551659,	numerem	REGON	022444731,	z	siedzibą	we	Wrocławiu	(	50-527)	przy	ul.	Dawida	
26/9,	kontakt@targidobrydesign.com.pl	
2.	Dane	osobowe	Sprzedawców		są	przetwarzane	w	celu	realizacji	Umów	zawartych	w	ramach	
działalności	 E-Sklepu	 (przygotowanie,	 zawarcie	 i	 realizacja	 umowy	 sprzedaży,	 prowadzenie	
Konta	Sprzedawcy)	na	podstawie	art.	6	ust	1	pkt	b)			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	 i	 w	 sprawie	 swobodnego	 przepływu	 takich	 danych	 oraz	
uchylenia	dyrektywy	95/46/WE(dalej:	„RODO”)	a	dane	Klientów	(	e-mail	,	telefon)	do	marketingu	
produktów	własnych	(przesyłanie	wiadomości	zawierającej	informacje	handlowe	(za	uprzednią	
zgodą	wyrażoną	w	 formie	 zapisu	 na	Newsletter)	 na	 podstawie	 art.	 6	 ust	 1	 pkt	 a)	 RODO	 oraz		
odpowiedzi	na	zapytania	kierowane	do	Usługodawcy.	
3.	Administrator	może	przetwarzać	w	szczególności	następujące	dane	osobowe	Użytkowników:	
a).		dane	osobowe	Sprzedawcy		podane	w	formularzu	przy	rejestracji	Konta,	Profilu	(	nazwa/imię	
i	nazwisko,	siedziba,	NIP,	telefon,	e-mail,	nr	rachunku	bankowego)	,	dane	Klientów	podawane	przy	
składaniu	 Zamówień	 (imię	 i	 nazwisko,	 adres	 poczty	 elektronicznej;	 numer	 telefonu	
kontaktowego;	 adres,	 a	w	przypadku	Klientów	niebędących	 konsumentami	dodatkowo	nazwa	
firmy	oraz	numer	NIP).	
b).	 dane	 osobowe	 podane	 w	 celu	 korzystania	 z	 newslettera	 (e-mai),	 podawane	 podczas	
korzystania	z	formularza	kontaktowego,	czy	przekazywane	podczas	składania	reklamacji;	
4.	Dane	osobowe	przetwarzane	są	zgodnie	z	przepisami	dotyczącymi	ochrony	danych	osobowych,	
zgodnie	z	wdrożoną	polityką	ochrony	danych	i	są	przetwarzane	w	zakresie	i	celu	niezbędnym	do	
nawiązania,	 ukształtowania	 treści	 Umowy,	 zmiany,	 bądź	 jej	 rozwiązania	 oraz	 prawidłowej	
realizacji	Usług	świadczonych	drogą	elektroniczną.	
5.Administrator	 danych	 wprowadził	 środki	 techniczne	 i	 organizacyjne	 mające	 na	 celu	
zabezpieczenie	przekazanych	przez	Klientów	danych	osobowych	przed	ujawnieniem	ich	osobom	
lub	podmiotom	do	tego	nieuprawnionym.	
6.Dane	osobowe	Użytkowników	będą		przekazywane:	
a).dane	Klientów	-		Sprzedawcom	Produktów		w	celu	realizacji	Zamówienia,	przewoźnikom	lub	
pośrednikowi	 realizującemu	 przesyłki	 na	 zlecenie	 Sprzedawcy;	 podmiotowi	 obsługującemu	
płatności	w	E-	Sklepie;	podmiotowi	obsługującemu	E-	Sklep,	hostingodawcy.	
b).dane	Sprzedawców-	wizytatorom	E-sklepu,	Kupującym,		podmiotowi	obsługującemu	płatności	
w	E-	Sklepie;	podmiotowi	obsługującemu	E-	Sklep,	hostingodawcy.	
7.	 Administrator	 danych	 ma	 prawo	 udostępnić	 dane	 osobowe	 Użytkownika	 podmiotom	
upoważnionym	na	podstawie	określonych	przepisów	prawa	(np.	organom	ścigania).	
8.	O	ile	przepisy	prawa	nie	stanowią	inaczej,	Administrator	danych	przechowuje	dane	osobowe	
Klienta	tak	długo	jak	jest	to	konieczne	do	realizacji	celów,	dla	których	ww.	dane	zostały	zebrane.	
Administrator	danych	zastrzega	sobie	prawo	do	przetwarzania	danych	osobowych	Klientów	po	
rozwiązaniu	umowy	lub	cofnięciu	zgody	tylko	w	zakresie	na	potrzeby	dochodzenia	ewentualnych	
roszczeń	przed	sądem	 lub	 jeżeli	przepisy	krajowe	albo	unijne	bądź	prawa	międzynarodowego	
obligują	Administratora	danych	do	retencji	danych	
9.	Użytkownik,	którego	dane	osobowe	są	przetwarzane	przez	Administratora	danych	ma	prawo	
dostępu	do	danych,	sprostowania,	usunięcia	danych		(w	przypadkach	opisanych	w	art.	17	RODO),	
ograniczenia	ich	przetwarzania,	prawo	sprzeciwu,	prawo	do	przeniesienia	danych	a	także	prawo	
wniesienia	skargi	do	organu	nadzorczego,	którym	jest	Urząd	Ochrony	Danych	Osobowych.	
10.	Administrator	danych	zastrzega	sobie	prawo	do	przetwarzania	danych	osobowych	Klientów	
po	 rozwiązaniu	 umowy	 lub	 cofnięciu	 zgody	 tylko	 w	 zakresie	 na	 potrzeby	 dochodzenia	



ewentualnych	 roszczeń	 przed	 sądem	 lub	 jeżeli	 przepisy	 krajowe	 albo	 unijne	 bądź	 prawa	
międzynarodowego	obligują	Administratora	danych	do	retencji	danych.	
11.	 Podanie	 Danych	 Osobowych	 przez	 Użytkownika	w	 E-Sklepie	 jest	 dobrowolne,	 jednak	 jest	
konieczne	do	skorzystania	z	określonych	funkcjonalności	naszego	sklepu	na	przykład	do	złożenia	
przez	Klienta	Zamówienia	i	jego	rozliczenia	(zawarcia	i	wykonania	Umowy	Sprzedaży),	rejestracji	
Konta	(zawarcia	i	wykonania	Umowy	o	Świadczenie	Usług),	zapisania	się	do	newslettera,	obsługi	
reklamacji.	
12.	 Kontakt	 z	 osobą	 nadzorującą	 przetwarzanie	 danych	 osobowych	 jest	 możliwy	 drogą	
elektroniczną	pod	adresem	e-mail:		kontakt@targidobrydesign.com.pl		bądź	listownie	na	adres:	
Magdalena	Grobelna-	Jackowiak,	Wrocław	(50-527)	przy	ul.	Dawida	26/9.	
	
	II.		
Platforma	 www.targidobrydesign.com.pl	 będzie	 wykorzystywała	 (jak	 również	 zbierała	
informacje)	 o	 swoich	 Użytkownikach	 jedynie	 w	 takim	 zakresie,	 w	 jaki	 jest	 to	 niezbędne	 do	
świadczenia	 usług	 na	 najwyższym	 poziomie.	 W	 tym	 między	 innymi:	 informowanie	 swoich	
Klientów	o	oferowanych	przez	nasz	sklep	produktach	i	usługach.	Żadne	z	powyższych	informacji	
nie	 będzie	 przekazywana	 osobom	 trzecim	 w	 celach	 innych	 niż	 niezbędne	 do	 wykonania	
zamówienia/usługi	 etc.	 Adresy	 IP	 naszych	 użytkowników	 są	 wykorzystywane	 w	 takich	
przypadkach	 jak:	diagnoza	problemów	związanych	 z	pracą	naszego	 serwera/analizy	naruszeń	
bezpieczeństwa	czy	też	w	związku	zarządzaniu	naszą	stroną	WWW.	Adres	IP	może	być	również	
wykorzystywany	 do	 gromadzenia	 czy	 też	 identyfikacji	 danych	 demograficznych	 osób,	 które	
odwiedzają	 naszą	 stronę	 internetową.	 W	 szczególnych	 przypadkach	 możemy	 dopuścić	
sporządzenia	zbiorczych	raportów/	ogólnych	zestawień	tematycznych	które	zostaną	ujawnione	
osobom	 trzecim	 (	 podane	 zestawienia	 nie	 zawierają	 danych	 pozwalających	 na	 identyfikację	
użytkowników	 sklepu.	 Wyłączenie	 informacji	 "cookies"	 w	 przeglądarce	 nie	 pozbawia	
użytkownika	 dostępu	 do	 zasobów	 naszej	 witryny	 www.targidobrydesign.com.pl	 Witryna		
wykorzystuje	 cookies,	 aby	dostarczać	zawartość	najbardziej	odpowiadającą	zainteresowaniom	
naszych	 oraz	 w	 innych	 celach,	 (np.	 ustalenia	 rankingu	 najczęściej	 oglądanych	 i	 kupowanych	
produktów).	
	
III.	www.targidobrydesign.com.pl	korzysta	z	 formularza	rejestracji,	który	to	umożliwia	naszym	
Sprzedawcom	złożenie	witryny	sklepowej.	Informacje,	które	pochodzą	z	formularzy	zamówień	są	
wykorzystywane	do	realizacji	umów	abonentowych	ze	Sprzedawcami,	prezentacji	Sprzedawcy,	
wysyłania	informacji	o	naszej	firmie	oraz	materiałów	promocyjnych.		
Dane	 osobowe	 Klientów	 zawarte	 w	 zamówieniach	 są	 przekazywane	 Sprzedawcom	 w	 celu		
wykonania	 zamówienia,	 Administrator	 nie	 przechowuje	 tych	 danych.	 Klienci	 zapisani	 na	
newsletter	mają	możliwość	zrezygnowania	z	nich	w	każdej	chwili.	
	
IV.	Sklep	internetowy	www.targidobrydesign.com.pl	nie	monitoruje	i	nie	weryfikuje	informacji	na	
temat	wieku	swojej	społeczności	-	odbiorców	i	użytkowników	list	e-mailingowych,	uczestników	
badań	 w	 ankietach	 czy	 osób	 biorących	 udział	 w	 konkursach.	 Informacje	 kontaktowe	 od	
odwiedzających	(takich	jak	adresy	poczty	elektronicznej	użytkowników)	są	wykorzystywane	do	
realizacji	 zamówień/wysyłania	 informacji	 o	 naszej	 firmie	 oraz	 materiałów	 promocyjnych	 od	
niektórych	naszych	partnerów.	Osoby	niepełnoletnie	nie	powinny	wysyłać	żadnych	 informacji,	
dokonywać	 zamówień	 ani	 subskrybować	 usług	 świadczonych	 przez	 nasz	 serwis	 bez	 wiedzy	
swoich	rodziców	lub	opiekunów.	
	
V.	Zabezpieczenia	
Sklep	 internetowy	 www.targidobrydesign.com.pl	 zaopatrzona	 jest	 w	 środki	 bezpieczeństwa,	
mające	na	celu	ochronę	danych	pozostających	pod	naszą	kontrolą	przed	utratą,	niewłaściwym	
wykorzystaniem	czy	też	modyfikacją.	Zobowiązujemy	się	chronić	wszelkie	informacje	ujawnione	



nam	przez		Klientów	zgodnie	z	normami	ochrony	bezpieczeństwa	i	zachowania	poufności.	Prawa	
dostępu	 do	 danych	 osobowych	 użytkowników	 serwisu	 zostały	 w	 restrykcyjny	 sposób	
ograniczone	 tak,	 aby	 informacje	 te	 nie	 znalazły	 się	w	 rękach	 osób	 niepowołanych.	 Dostęp	 do	
danych	 osobowo-adresowych	 ma	 tylko	 ograniczona	 liczba	 uprawnionych	 pracowników	
www.targidobrydesign.com.pl	
	
VI.	www.targidobrydesign.com.pl	 	 	 krzysta	 również	 z	narzędzi	marketingowych	dostępnych	w	
ramach	serwisu	Facebook	i	zapewnianych	przez	Facebook	.W	ramach	tych	narzędzi	kierowane	są	
reklamy	w	 serwisie	 Facebook.	 Działania	w	 tym	 zakresie	 realizowane	 są	w	 oparciu	 o	 prawnie	
uzasadniony	interes	w	postaci	marketingu	własnych	produktów	lub	usług	oraz	produktów	i	usług	
Sprzedawców	w	ramach	abonamentu.	Działania	Facebooka	nie	są	zależne	od	Administratora,	a	
informacji	 o	 nich	 opisane	 są	 w	 polityce	 prywatności	 Facebooka:	
https://www.facebook.com/privacy/explanation.	 Z	 poziomu	 swojego	 konta	 na	 Facebooku	
Użytkownik	może	również	zarządzać	swoimi	ustawieniami	prywatności.		
	
VII.	 Wykorzystujemy	 do	 promocji	 www.targidobrydesign.com.pl	 oraz	 Sprzedawców	 usługi	
Google	 Analytics	 oraz	 YouTube,	 które	 posiadają	 się	 własną	 polityką	 prywatności:	 Polityka	
ochrony	 prywatności	 Google	 Analytics:	 https://policies.google.com/?hl=pl	 Polityka	 ochrony	
prywatności	YouTube:	https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl	
	
VIII.	 Po	 zalogowaniu	 się	 do	 systemu	 i	wybraniu	 sekcji	 Dane,	możesz	wprowadzić	 zmiany	 lub	
usunąć	 swoje	 dane	 osobowe	 zbierane	 podczas	 rejestracji	 i	 używane	 do	 zalogowania	 się	 do	
systemu	 i	 wysyłki	 Newslettera.	 Przysługuje	 Państwo	 prawo	 do	 żądania	 informacji	 o	 treści	
przechowywanych	 na	 Państwa	 temat	 danych,	 jak	 również	 prawo	 do	 żądania	 zmiany,	
zablokowania	 lub	usunięcia	danych,	 a	 także	prawo	do	 sprostowania	błędów,	uzupełnienia	 lub	
uaktualnienia	 Państwa	 danych.	 Prosimy	 w	 tym	 celu	 o	 kontakt	 z	 Administratorem.	
	
IX.	 www.targidobrydesign.com.pl	 oferuje	 użytkownikom	 możliwość	 zrezygnowania	 z	
otrzymywania	od	nas	 jakichkolwiek	 informacji,	 już	w	momencie,	w	którym	prosimy	o	podanie	
danych	 osobowych	 osób	 odwiedzających.	 Nasza	 strona	 daje	 użytkownikom	 kilka	 opcji	
zapewniających	usunięcie	informacji	o	sobie	z	naszej	bazy	danych,	umożliwiających	wstrzymanie	
otrzymywania	informacji	wysyłanych	za	pomocą	listów	elektronicznych	czy	rezygnacji	z	naszych	
usług.	Można	tego	dokonać,	postępując	według	instrukcji	dołączonej	do	treści	nadsyłanych	przez	
nas	wiadomości,	wysyłając	e-mail	pod	adres	kontakt@targidobrydesign.com.pl	


