
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH, PODSTAWA

PRAWNA PRZETWARZANIA, CZAS PRZETWARZANIA

1.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora
wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Drukarni Internetowej.
Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty
zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i
realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Administratora. 

1.2.Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez
Administratora:

1.2.1. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej (np. Konto) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w
zakresie realizacji umowy sprzedaży jest art.6 ust. 1 lit. b RODO Dane przetwarzane będą
przez czas realizacji umowy, a po jej wykonaniu zgodnie z postanowieniem 2.2.5.

1.2.2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora- podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane
dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. – zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.
( dane przetwarzane będą do czasu odwołania zgody)

1.2.3. Marketing usług Administratora - - podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a
RODO. – zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. ( dane przetwarzane będą do
czasu odwołania zgody).

1.2.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO  i art. 74 ust. 2 ustawy o
rachunkowości – w tym zakresie Administrator przetwarza dane z uwagi na obowiązki
jakie nakładają na niego przepisy prawa( dane przetwarzane będą przez okres wymagany

przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5
lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

1.2.5. Dochodzenie lub obrona roszczeń Administratora lub Usługobiorcy wobec
Administratora – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie
stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia
roszczeń ze strony Administratora lub Usługobiorcy lub przez czas trwania postępowania
sądowego lub innego postępowania dotyczącego tych roszczeń.

1.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Drukarni Internetowej: 

1.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Drukarni Internetowej ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane



osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na
zlecenie Administratora.

1.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Drukarni Internetowej ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Drukarni
Internetowej. 

1.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub
Klientów korzystających ze Drukarni Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty
elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer
lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub
Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę
firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 

1.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne
do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej
w Drukarni Internetowej. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych
wskazany jest uprzednio na stronie Drukarni Internetowej oraz w Regulaminie Drukarni
Internetowej.

PROFILOWANIE W DRUKARNI INTERNETOWEJ

2.1. RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, a
także  istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i
przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

2.2. Administrator może korzystać w Drukarni Internetowej z profilowania do celów
marketingu swoich usług po wyrażeniu uprzednich zgód,  ale decyzje podejmowane na
podstawie profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia
Umowy Sprzedaży, możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Drukarni
Internetowej, czy też zawarcia lub odmowy zawarcia jakiejkolwiek innej umowy. Efektem
korzystania z profilowania w Drukarni Internetowej może być np. przyznanie danej osobie
rabatu, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu,
który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby, zaproponowanie
lepszych warunków zawarcia umowy w porównaniu do standardowej oferty. Mimo
profilowania osoba, które dane dotyczą/Usługobiorca podejmuje swobodnie decyzję, czy
będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków
i dokonać zakupu w Drukarni Internetowej lub skorzystać z usług lub produktów
Administratora.

2.3. Profilowanie w Drukarni Internetowej polega na automatycznej analizie lub prognozie
zachowania danej osoby na stronie Drukarni Internetowej np. poprzez dodanie
konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie konkretnej strony Drukarni Internetowej,
czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Drukarni
Internetowej. Celem profilowania jest dostarczenie Usługobiorcy jak najbardziej



satysfakcjonującej usługi precyzyjnie odpowiadającej jego indywidualnym potrzebom i
oczekiwaniom. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora
danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy i zgoda
na ich przetwarzanie.

2.4. Osoba, które dane dotyczą ma prawo, aby nie podlegać decyzji, która opiera się
wyłączenie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec
tej osoby skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie wpływa na nią wpływa.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH
POPRAWIANIA

3.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
ich poprawiania.

3.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,
zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane.

3.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie
danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora
zgoda może być odwołana w każdym czasie.

3.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane
Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług
Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu
na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej
danych.

3.4 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.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

4.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba,
której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub
ograniczenia przetwarzania a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania i prawo do przenoszenia swoich danych.

4.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane
są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez



wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

4.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane
są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i
trybie określonym w przepisach RODO oraz innych przepisach powszechnie
obowiązujących, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym na
terenie Rzeczpospolitej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
Warszawa.

4.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes
lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym
profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno w takim wypadku
kontynuować przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykaże on 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.

4.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - 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, a także prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.

4.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki
prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej
wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na
wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na
stronie Drukarni Internetowej.


