
Polityka Prywatności  

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących 

Klientów, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot 

prowadzący Serwis Internetowy aloesownia.pl (firma BCSC Błażej Chodarcewicz, z siedzibą 

przy ul. Polnej 19a m. 32, 05-420 Józefów, NIP: 743-183-81-60). 

Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w 

Regulaminie Serwisu Internetowego. 

Dane osobowe 

1. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego, Klient może zostać poproszony o 

podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez 

Usługodawcę: 

a. podczas rejestracji w Serwisie Internetowym (imię i nazwisko lub nazwa firmy, 

adresy, nr telefonu, adres e-mail) 

b. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail), 

c. przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, 

nr telefonu, adres e-mail). 

2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie 

danych wymienionych pkt. 1. jest konieczne w celach określonych w pkt. 4. 

3. Klienci mogą przeglądać Strony Internetowe Serwisu bez uprzedniej rejestracji oraz 

podawania danych osobowych. 

4. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi 

prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez 

Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez 

Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego, jak również w celach 

marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego, w tym 

dotyczących usług i towarów prezentowanych na Stronach Serwisu Internetowego. 

5. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

6. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom 

wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane lub 

ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym 

podmiotom wykonującym na zlecenie Usługodawcy czynności związane z zawartą z 

Klientem Umową sprzedaży, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne 

lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.  

7. Dane osobowe Użytkowników mogą być także ujawniane przez Usługodawcę firmie 

DreamCommerce w związku z prowadzeniem Serwisu Internetowego przez 

Usługodawcę, w tym w związku z wykonywaniem przez DreamCommerce na rzecz 



Usługodawcy czynności wynikających z umowy pomiędzy Usługodawcą a 

DreamCommerce, umożliwiającej Usługodawcy korzystanie z narzędzi służących do 

prowadzenia Sklepu. 

8. Serwis Internetowy jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi 

świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 

182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 

– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 

KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu 

przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet 

służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez 

Użytkownika w Serwisie Internetowym, a także na zamieszczaniu w serwisie 

dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie 

otrzymania ankiet. 

9. W ramach realizacji umowy z Użytkownikiem Usługodawca jest upoważniony 

przesłać na adres poczty elektronicznej Użytkownika zaproszenie do wypełnienia 

ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. 

Użytkownik może dobrowolnie wypełnić ankietę. 

10. Usługodawca zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację 

uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa 

dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do 

kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w 

przedmiotowej ustawie. 

11. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, 

Klient ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania 

zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a 

także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Usługodawca 

przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych 

celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Usługodawca zamierza je 

przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Usługodawcę 

danych osobowych Klienta innemu niż Usługodawca administratorowi danych. 

12. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów są chronione 

przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także 

innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub 

nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie 

odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. 

Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych w sposób opisany w niniejszym 

dokumencie prosimy Cię o zaprzestanie z korzystania z Serwisu Internetowego. 

 

Pliki Cookies 



Polityka w zakresie plików Cookiem została opisana w odrębnym dokumencie dostępnym na 

Stronach Internetowych Serwisu 

Zmiana polityki prywatności 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, jeśli będzie 

wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne 

funkcjonowania Serwisu Internetowego.  

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji w/w zasad w 

dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej 

wersji w ramach Strony Internetowej Serwisu. Nowe brzmienie zasad „Polityki 

Prywatności” obowiązuje od momentu ich opublikowania. 

Kontakt: 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji: 

kontakt@aloesownia.pl  
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