Polityka prywatności
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Tadeusz Lis prowadzący Przedsiębiorstwo
Produkcji Pomocy Szkolnych „Gold Pen” Lębork, ul. Arctowskiego 6; (e-mail):
goldpen.pl@gmail.com; tel. 608 282 546.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym
oraz marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów.
Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być
przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub
wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w
związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo
Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził
stosowną zgodę.
W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane
operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane
transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatora płatności
elektronicznych, wybranego przez Klienta w procesie składania Zamówienia, w zakresie
niezbędnym do obsługi płatności za Zamówienie. Dane osobowe przetwarzane w celach
związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
zakupów i zamówienia. Dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres
właściwy dla przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe przetwarzane w celach
marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania
zgody.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych
osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania
będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie
z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku
do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej
cofnięciem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość email na adres: goldpen.pl@gmail.com
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną,
a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów
oraz
zmianą,
utratą,
uszkodzeniem
lub
zniszczeniem.
Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

