
ZAŁĄCZNIK Nr. 2  

POLITYKA PRYWATNOŚĆI    serwisu firmy Lamp-Art. w oparciu o RODO  .

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZY SKLEPU INTERNETOWEGO ZNICZ-
HURTOWNIA.PL  I LAMP-ART.COM.

 Korzystając ze stron naszego sklepu internetowego, akceptujesz zasady naszej polityki
prywatności, opisane na tej stronie. 

Jakie masz prawa w     stosunku do     Twoich danych?
Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać 
z innych praw wymienionych szczegółowo w   polityce prywatności serwisu firmy Lamp-
Art. w oparciu o RODO.  Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją 
wolę skorzystania z tych praw.

Dane osobowe

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będzie Firma Lamp-Art. Wadowska Wiesława  z 
siedzibą w Warszawie, jak również nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale 
współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, 
które widzisz na 

 W czasie korzystania z naszego sklepu internetowego możesz zostać poproszony o
podanie swoich danych osobowych:

    1.Pełne dane będą konieczne w przypadku rejestracji (zakładania konta) w sklepie -
konieczne w celu realizacji ewentualnych zamówień.

        2.Pełne dane osobowe będziesz musiał(a) podać w przypadku składania zamówienia
w naszym sklepie (o ile wcześniej nie zarejestrowałeś własnego konta, w tym przypadku
dane do zamówienia zostaną pobrane z tego konta) - będą one niezbędne w celu jego

realizacji.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy je, aby:

 Dokonywać transakcji sprzedaży poprzez serwis oraz wszelkich czynności 
posprzedażowych.

 dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne, dopasować ich tematykę 
do Twoich zainteresowań, tworzyć portal dotyczących zniczy i sklep  internetowy, 
z którego będziesz korzystać z przyjemnością,

 zapewniać większe bezpieczeństwo usług,

 udoskonalać nasze usługi i maksymalnie dopasować je do Twoich zainteresowań,

 pokazywać reklamy dopasowane do Twoich potrzeb.



  3.W przypadku dostarczania towaru przez przewoźnika, dane osobowe kupującego
są przekazane przewoźnikowi (kurierowi) w zakresie niezbędnym do dostarczania towaru.

4.W przypadku skorzystania przez Kupującego z usług agenta rozliczeniowego
PRZELEWY 24, dane osobowe są przekazane w zakresie niezbędnym do zrealizowania

płatności w tej formie. Niepodanie wymaganych danych spowoduje niemożność dokonania
czynności, których dotyczyły.

5.Pamiętaj! Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia z naszej bazy.
Dostępne nam dane osobowe naszych Klientów w żaden sposób nie są udostępniane ani

sprzedawane osobom czy firmom trzecim, a mogą być powierzone do przetwarzania
jedynie w celu realizacji zamówionych przez Ciebie usług, na podstawie umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wszystkie osoby mające dostęp do
Twoich danych osobowych mogą przetwarzać je tylko z upoważnienia administratora, na

jego polecenie.

6.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: a. administratorem Twoich danych
osobowych jest lLamp-Art Wadowska Wiesława , prowadzaca działalnosć Majdańska

13/80 04-088 Warszawa NIP :1130025909 REGON:  010757310., 
dział zbytu Trakt Brzeski 144b b.  05-070  Sulejówek 

   a.  w sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktuj się z inspektorem
ochrony danych pod adresem e-mail: biuro@znicze-hurtownia.pl

      b. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o 
świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie, tj. w 
zależności od wybranej przez Ciebie usługi: i. w celu realizacji umowy prowadzenia konta 
lub umów sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ze względu na to, że jest to 
niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta lub umów 
sprzedaży, której jesteś stroną; 

c. w celu realizacji umowy o świadczenie usługi wysyłki newslettera, zawierającego 
m.in. informacje marketingowe i reklamowe administratora danych osobowych, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ze względu na to, że jest to niezbędne do 
wykonania umowy o świadczenie usługi wysyłki newslettera, której jesteś stroną 

d. w celu przekazania Twoich danych osobowych do Lamp-art Wadowska Wiesława
zarzadcy newsletera  w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty 
za nabyty towar lub usługę przez Lamp-art. 
e.  odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane 
osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora, a 
także – w związku z przetwarzaniem Twoich danych w celach określonych w pkt. 5 
Lamp-Art 

7.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania 
umowy lub do momentu skorzystania przez Pana/Panią z uprawnień skutkujących 
zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do 
momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

 8.  posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 

mailto:biuro@znicze-hurtownia.pl


momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 

9.  masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że 
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

10.  podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla 
realizacji umowy prowadzenia konta lub umów sprzedaży lub umowy świadczenia 
usługi wysyłki newslettera; 

11. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 
formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się 
na zasadach zautomatyzowanych, konsekwencją takiego przetwarzania będą 
elektroniczne metody prezentowania treści reklamowych lub treści w newsletterze 
bez interwencji ludzkiej. Profilowanie polegało będzie na analizie dokonanych przez
Pana/Panią zakupów konkretnych towarów i na tej podstawie dopasowywaniu 
oferty towarów prezentowanych Tobie przez sklep. Przysługuje Ci prawo
 niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu. 

12. W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu 
zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Ciebie danych 
osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej 
sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.  

Nie wysyłamy niezapowiedzianych wiadomości e-mailowych, osobom które 
zarejestrowały swoje konta w naszym sklepie ani osobom,
a. które dokonują zakupu bez rejestracji. 
b. Wiadomości e-mail w formie newslettera, zawierającego m.in. informacje 
marketingowe i reklamowe administratora danych osobowych przesyłane są jedynie
po zamówieniu przez Ciebie tej usługi, po wyrażeniu odrębnej zgody na przesyłanie
informacji handlowych drogą elektroniczną i na przesyłanie informacji 
marketingowych przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 
takich jak smartofny, laptopy, tablety komputery. 

Ciasteczka (cookies) 
1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności 
pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników 
przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać 
urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną 
do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony 
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 
końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych 
do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. 
Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, 
które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron 
internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem 



personalnej identyfikacji użytkownika.
 
3. W serwisie są stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: 

a) „sesyjne” - są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu 
użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia 
oprogramowania (przeglądarki internetowej); 

b) „stałe” - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w 
parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez 
użytkownika. 

4. Stosowane w serwisie pliki „cookies” seryjne oraz stałe dzielą się na pliki 
„cookies”: 

a) „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, 
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 
uwierzytelniania w ramach Serwisu, 

b) „bezpieczeństwa”- służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, 

c) „wydajnościowe”- umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 
stron internetowych Serwisu, 

d) „funkcjonalne” - umożliwiającymi zapamiętanie wybranych przez użytkownika 
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie miejscowości 
użytkownika, wyglądu strony internetowej itp.

e) „reklamowe” - umożliwiającymi dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych 
dostosowanych do jego zainteresowań. 

5. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane 
wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie 
dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom 
nieuprawnionym.

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 
domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. 
Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w taki sposób, aby 
blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki 
internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesył

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam 
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich 
danych w dowolnym momencie. 
     

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na 
które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie 



ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich 
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
   

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony 
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez 
serwisy firmy lamp-art.  Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności 
oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy 
do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – K  ONTAKT.9 proszę wstawić 
l;ink do maila )
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