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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy sprzedaży prowadzonej w sklepie internetowym oh!shiny, dostępny pod adresem 

internetowym www.ohshiny.store (zwanym dalej: „Sklepem Internetowym”). 

Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą  (np. Konsument) należy 

rozumied zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie Sklepu Internetowego. 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych Konsumentów przetwarzanych w ramach sprzedaży prowadzonej w Sklepie Internetowym  

jest Michał Buganiuk prowadzący działalnośd gospodarczą pod nazwą Michał Buganiuk, wpisaną do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8862798632, REGON 

364998500, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Iwaszkiewicza 8/16, 52 – 211 Wrocław. 

 

II.JAKIE INFORMACJE SĄ ZBIERANE? 

W celu realizacji sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Administrator gromadzi następujące dane: imię i nazwisko, 

dane adresowe dotyczące miejsca dostawy (numer mieszkania, numer domu, ulica, miejscowośd, kod pocztowy, kraj) oraz adres e-

mail, a w przypadku skorzystania ze sposobu płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą – numer oraz dane rachunku 

bankowego, w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: firmę 

Przedsiębiorcy oraz NIP. 

 

III.W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE? 

1. Przetwarzanie danych osobowych Konsumentów odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawem telekomunikacyjnym oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 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 

osobowych), zwanym dalej „RODO”. 

2. Dane osobowe Konsumentów przetwarzane będą przez Administratora w celu wykonania umowy sprzedaży, czyli realizacji 

zamówienia złożonego przez Konsumenta w Sklepie Internetowym tj. przyjęcia zamówienia, dostawy zamówienia, obsługi 

reklamacyjnej, umożliwienia realizacji prawa do odstąpienia od zamówienia. Podstawa prawna: niezbędnośd do wykonania 

umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

3. Dane osobowe Konsumentów są zbierane w przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania 

umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędnośd do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez czas składania zamówienia, jego przyjęcia i realizacji oraz 

po jej zakooczeniu w celach dochodzenia roszczeo w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, zapobiegania 

nadużyciom i oszustwom oraz w przypadku wydania zgody przez Konsumenta – do czasu cofnięcia tej zgody. 

5. Dane osobowe Konsumentów przechowywane są w celu i przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu 

realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeo w stosunku do osoby, której 

http://www.ohshiny.store/


 

Strona 2 z 4 

 

dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy 

prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Podstawa prawna: niezbędnośd do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO). 

6. Podane przez Konsumentów dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO. 

 

IV.SKĄD MAMY DANE OSOBOWE? 

Dane osobowe otrzymaliśmy od Konsumenta za pośrednictwem Sklepu Internetowego podczas składania przez Konsumenta 

zamówienia w Sklepie Internetowym. 

 

V.CZY PODAWANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST KONIECZNE? 

Podanie danych nie jest konieczne do odwiedzenia Sklepu Internetowego i przeglądania jego zawartości. Podanie danych jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia (dokonania zakupu) w Sklepie Internetowym. Brak podania danych 

osobowych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia (dokonanie zakupu) w Sklepie Internetowym. 

 

VI.PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

1. Każdemu Konsumentowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody bądź prawo żądania sprostowania danych bądź ograniczenia 

ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

2. Każdemu Konsumentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, 

iż przetwarzanie dotyczące jego danych osobowych narusza przepisy prawa. 

3. Każdy Konsument ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych - gdy przetwarzanie 

danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest 

uzasadniony przez szczególną sytuację. 

4. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator 

może zachowad pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeo, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii 

lub prawa paostwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych 

obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeo 

związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego , czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, 

numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeo związanych z zawartymi 

umowami sprzedaży. 

5. Konsument ma dostęp do swoich danych osobowych oraz treści wyrażonych zgód, jak również ma możliwośd ich edycji bądź 

uzupełniania korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.  

6. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą. 

7. Administrator realizuje powyższe prawa Konsumentów umożliwiając złożenie właściwego wniosku udostępnionego na 

Stronie Internetowej, za pośrednictwem Strony Internetowej pod adresem: www.ohshiny.store/kontakt, a także pisemnie 

na adres: ul. Iwaszkiewicza 8/16, 52 – 211 Wrocław Polska. 

8. W sytuacji wystąpienia przez Konsumenta z uprawnieniem wynikającym z praw, o których mowa w niniejszym punkcie,  

Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego 
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otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądao – Administrator nie będzie mógł 

spełnid żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Konsumenta uprzednio w terminie 

miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. 

 

VII.OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA I UPRAWNIENIA KONSUMENTA: 

1. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru i rodzaju urządzenia 

koocowego Konsumenta (w tym numer IP) oraz czasu przebywania Konsumenta na Stronie Internetowej. Dane te 

przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz w celu zbierania ogólnych danych statystycznych. 

2. Wiążące decyzje podejmowane przez Konsumentów nie są zautomatyzowane i wymagają wyraźnej zgody Konsumenta. 

3. Administrator zastrzega, iż dane dotyczące Konsumentów mogą byd udostępnianie właściwym organom, które zgłoszą takie 

żądanie, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. 

4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą byd:  

a.  W przypadku Konsumenta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub 

przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi 

realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

b. W przypadku Konsumenta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą 

płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Konsumenta, wybranemu podmiotowi obsługującemu 

powyższe płatności w Sklepie Internetowym. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 4 powyżej przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały im udostępnione 

i zobowiązane są do zachowania ich w poufności i do nieujawniania danych osobowych osobom trzecim poza 

udostępnianiem danych potrzebnych celem wykonania świadczonej przez nich usługi, chyba że ujawnienie podmiotom 

trzecim następuje w na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Administrator dołoży najwyższych starao, aby zabezpieczyd dane Konsumentów przed nieupoważnionym dostępem innych 

osób oraz przed ich zgubieniem/ zniszczeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeo technicznych i 

organizacyjnych. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane 

dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) 

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci 

umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz 

(5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeostwo  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. 

 

VIII.CZY PRZEKAZUJEMY PANA / PANI DANE DO PAOSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO? 

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do paostw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

IX.KONTAKT Z NAMI 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem 

Sklepu Internetowego pod adresem: www.ohshiny.store/kontakt. Jeśli ma Pan / Pani zastrzeżenia, co do sposobu, w jaki 
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przetwarzamy dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami. Ma Pani / Pan także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

X.ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w naszej Polityce prywatności, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. 

Aktualna wersja Polityki prywatności będzie dostępna w Sklepie Internetowym.  

 

 


