POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES serwisu internetowego
prowadzonego w domenach posiadanych przez Kupiec Sp. z o.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument reguluję Politykę prywatności i plików „cookies” serwisów internetowych
prowadzonych w domenach:
a)

http://kupiec.pl/

b)

http://zdrowenietrudne.pl/

c)

https://www.sklep.kupiec.pl/

d)

http://moveonsport.com/

e)

http://bieg.kupiec.pl/

f)

http://www.zdrowenienudne.pl/

(zwanych dalej serwisami).
Kupiec Sp. z o.o. dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności
Użytkowników Serwisów.
2. Niniejszy dokument serwisów internetowych ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest
on źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Serwisów.
3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisów internetowych
jest Kupiec Sp. z o.o. z siedzibą w Paprotni, ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów pod numerami NIP
6652677246, REGON 311604510, KRS 0000176445.
4. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych), oraz
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
5. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony
praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby
dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane
dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w
sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są

przetwarzane („minimalizacja danych”);
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby
dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie
usunięte lub sprostowane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres
nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f)

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym

ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych.
6. Administrator danych osobowych nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim bez
wyraźnie wyrażonej podstawy wynikającej z przepisów prawa.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
1. Każdorazowo cel oraz zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań
podejmowanych rzez Usługobiorcę lub Klienta w Serwisie Internetowym i znajduje swoje oparcie w
przepisach prawa.
Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
a) nawiązywanie i realizacja kontaktu w celu udzielenie odpowiedzi,
b) wysłanie folderu informacyjnego,
c) realizacji zamówień w sklepach internetowych,
d) realizacji imprez sportowych i promujących zdrowy styl życia,
e) marketing własnych produktów lub usług Administratora,
f)

poprawa jakości świadczonych usług,

g) statystycznych,
h) wysyłania newsletterów,
i)

dochodzenie i ustalanie roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub

sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Administrator może przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych Usługobiorców lub
Klientów korzystających ze Serwisu internetowego:
a) imię,
b) nazwisko,
c) login,
d) adres zamieszkania lub adres dostawy,

e) numer telefonu kontaktowego,
f)

adres e-mail,

g) IP urządzenia.
3. Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy o
ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników,
których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy
czynności związanych z :
a) hostingiem,
b) administracją,
c) utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisami,
d) realizacją zamówień w sklepach internetowych,
e) dochodzeniem i ustalaniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego lub
sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
f) realizacji imprez sportowych i innych promujących zdrowy styl życia,
g) wysyłaniem newslettera.

4.

Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w

administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech
identyfikujących osoby odwiedzające serwisy.

NEWSLETTER
Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera wymaga podania wyłącznie adresu email. Do tego celu przeznaczony jest moduł NEWSLETTER dostępny na stronie głównej serwisu
www.kupiec.pl Uzyskane w ten sposób dane adresowe dodawane są do listy mailingowej
Newslettera. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji usługi.
Adresy e-mail dopisane do listy mailingowej wykorzystywane są w celu wysłania danemu
użytkownikowi nowego Newslettera. Kupiec Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania
niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newslettera. Mogą to
być w szczególności informacje o nowościach, oferty promocyjne lub inne informacje handlowe.
Żadne dane użytkowników newsletterów nie są przekazywane osobom trzecim.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
1. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” to niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są
wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie)
używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisów. Informacje te
przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych
wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego
korzystania z serwisów internetowych. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony
internetowych Kupiec Sp. z o. o. i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków
przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych
przez te strony i jej podstrony w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
3. Cookies używane są w celu:
a) optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
b) gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania
użytkowników ze stron internetowych,
c) przechowywania identyfikatorów sesji które są niezbędne w komunikacji z serwerem i
umożliwia pracę z aplikacjami,
d) przechowywania identyfikatorów sesji które są niezbędne do przechowania informacji o fakcie
bycia zalogowanym w serwisie ( sklepie).
Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryn. Przeglądarki internetowe
domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację,
jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za
pośrednictwem strony internetowej. Poniżej przedstawione są linki do opisanych przez
producentów przeglądarek sposobów blokowania plików cookies:
a) w przeglądarce Chrome
b) w przeglądarce Firefox
c) w przeglądarce Internet Explorer
d) w przeglądarce Opera,
e) W przeglądarce Safari.
4. Brak

zmiany

ustawień

oprogramowania

wykorzystywanego

do

przeglądania

stron

internetowych Kupiec Sp. z o.o. i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo
telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies
w celach wyżej określonych.
W razie pytań lub problemów z obsługą plików cookies prosimy o kontakt z administratorem
serwisów pod adresem: it@kupiec.pl

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podanie danych osobowych prze Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek w wielu
okolicznościach niezbędne do realizacji umowy, kontaktu lub innego żądania Usługobiorców oraz
Klientów. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawach wskazanych w art. 6 ust. 1
RODO w celu:
a) nawiązywanie i realizacja kontaktu w celu udzielenie odpowiedzi,
b) przesłania folderu informacyjnego,
c) realizacji zamówień w sklepach internetowych,
d) marketingu produktów i usług Administratora,
e) realizacji imprez sportowych i promujących zdrowy styl życia,
f) poprawy jakości świadczonych usług,
g) statystycznym.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRY DANE DOTYCZĄ

1. Usługobiorca lub Klient jest uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania
dostępu do nich oraz następujących informacji:
a)

cele przetwarzania;

b)

kategorie odnośnych danych osobowych;

c)

informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub
zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub
organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie
jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e)

informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą,
oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f)

informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)

jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie
dostępne informacje o ich źródle;

h)

informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

2. Usługobiorca lub Klient ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania

dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów
przetwarzania, Usługobiorca lub Klient ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3. Usługobiorca lub Klient ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia
dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć
dane osobowe, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 1 RODO.
4. Usługobiorca lub Klient mają prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w
następujących przypadkach:
a)

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b)

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw
5. Usługobiorca lub Klient mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które
dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi
bez przeszkód.
6. Usługobiorca lub Klient mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
związanych z ich szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych
opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu
bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. będzie już przetwarzać

tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której
dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z

Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na
adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwisy internetowe mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator
namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisów Internetowych należących do Kupiec Sp.
z o.o.
2. 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.
3. Usługodawca zastrzega prawo zmiany Polityki prywatności i plików cookies.

