OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119)
dalej RODO
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługi Zegarmistrzowskie Ludomir
Lewandowski, ul. Nowy Rynek 1/16, 09-400 Płock
2. Dane osobowe podane przez Użytkownika na stronie www.e-zegareczek.pl są przetwarzane w
celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w
celach marketingowo-promocyjnych.
3. Użytkownik może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym
jeśli wyrazi na to zgodę.
4. Użytkownik może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za
pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych pod adresem e-mail:
ludomirl@op.pl lub pisemnie przesyłając korespondencje na adres Usługi Zegarmistrzowskie
Ludomir Lewandowski ul. Nowy Rynek 1/16 09-400 Płock
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne dla
realizacji zawartej umowy sprzedaży.
6. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, jak również prawo do
żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych.
7. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane firmom kurierskim współpracującym ze
Sklepem, w szczególności spółce:
•

In Post sp. z o.o. z w Krakowie, przy ul. Malborska 130, 30-624 Kraków wpisanej do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w
Krakowie Wydział XI Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS: 0000255841,

•

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00-940 Warszawa wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod
KRS: 0000334972,

•

DHL Parcel Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 2 02-823 Warszawa

8. Dane Osobowe Użytkowników dokonujących płatności on-line są przekazywane spółkom
świadczącym usługi płatnicze, które współpracują ze Sklepem, w szczególności spółce PayU S.A.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000274399 w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności.

