
POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KLIENTÓW SKLEPU PROWADZONEGO 

W RAMACH INSTAGRAM 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 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) (Dz. Urz. 

UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z prowadzeniem w ramach Serwisu internetowego Instagram.com strony o charakterze sprzedażowej 

oraz społecznościowej (profil/fanpage), Administratorem Twoich danych osobowych (Administrator) jest: 

Marcelina Chojecka prowadząca działalność pod firmą Namileo Marcelina Chojecka, pod adresem: Trzciana 166, 

32-733 Trzciana, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 

ministra właściwego ds. gospodarki, posługująca się numerem NIP: 8681933517 oraz REGON: 386605681. 

Współadministratorem Twoich danych osobowych, w związku z faktem prowadzenia profilu oraz sklepu przez 

Administratora w ramach serwisu internetowego Instagram.com, jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie. 

 
Możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą: 

 
• poczty elektronicznej: biuro@namileo.com; 

• poczty tradycyjnej - adres korespondencyjny: namileo.com, Proszówki 611, 32-700 Bochnia; 

• telefonu: +48 730 130 270, 

 
CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą, w szczególności: 

 
• w celu realizacji Twojego zamówienia lub zawarcia umowy z Administratorem (złożenie przez Ciebie 

zamówienia oraz jego realizacji) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy; 

• w celu prowadzenia fanpage’a sklepu internetowego Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO, tj. do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO tj. w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. W takim przypadku 

uzasadniony interes polega na możliwości informowania o ofercie Administratora w tym w szczególności 

oferowanych towarach i usługach, budowaniu wizerunku na rynku, jak również prowadzenia statystyk i 

analizy korzystania z profilu/Sklepu Administratora przez użytkowników; 

• w celu złożenia i rozliczenia złożonego przez Ciebie zamówienia, a w przypadku gdy korzystasz z 

organizowanych przez nas konkursów, promocji i podobnych akcji – również w celu ich realizacji oraz 

rozliczenia, zgodnie z ich zasadami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. gdy przetwarzanie danych 

jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. W tym przypadku taki 

obowiązek polega w szczególności na realizacji przez Administratora obowiązków prawnych nałożonych 

przez przepisy prawa podatkowego/przepisy dotyczące rachunkowości w związku z rozliczeniami 

zamówień, konkursów, czy promocji lub podobnych akcji; 

• w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu 

sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, jak również w rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków 

oraz odpowiedzi na pytania klientów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w przypadku gdy 

przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadniony interes realizowany 

przez Administratora polega na: możliwości ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed 

roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, podnoszeniu poziomu 

świadczonych usług jak również budowaniu pozytywnych relacji z klientami. 

mailto:biuro@namileo.com


DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy. 

 
KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych: 

• dane kontaktowe; 

• dane dotyczące zamówień złożonych w jego sklepie; 

• dane rozliczeniowe; 

• dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków; 

• dane statystyczne; 

 
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH 

Twoje dane osobowe dotyczące zamówień towarów i usług płatnych, konkursów, promocji i podobnych akcji, w 
zakresie obejmującym dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń, będą przechowywane 
przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

 
Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, adres mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 
lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń. 

 
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: 

• organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli się o to do nas 

zwrócą; 

• dostawcom usług, z którymi współpracujemy w tym w szczególności w celu dostawy zamówień czy 

realizacji płatności. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze 

zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. Lista dostawców znajdziesz pod 

następującym adresem: ………………………………………… 

 
Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale także poza 

terytorium EOG. Twoje dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie 

zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. 

Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych. 

 

 
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Na podstawie RODO masz prawo do: 

 
1) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – możesz uzyskać od Administratora informacje czy Twoje 

dane są przetwarzane oraz jeśli są przetwarzane, to masz prawo do: 

• dostępu do danych; 

• uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o 

odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich 

danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o 

prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z 

przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 

• uzyskania kopii swoich danych osobowych. 

 
2) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) - jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz 

żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania. Możesz też żądać od Administratora uzupełnienia tych 

danych. 

 
3) usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – możesz tego 

żądać gdy: 



• Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane; 

• wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę; 

• Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

• wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane 

z marketingiem bezpośrednim; 

• wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem 

niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego 

dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę 

trzecią. 

 
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane dalej w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany. 

 
4) zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) - możesz tego 

żądać gdy: 

• kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy 

przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; 

• gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych 

zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

• Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń; 

• gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy 

prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw 

wskazanych w Twoim sprzeciwie. 

 
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – możesz zgłosić w dowolnym 

momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z: 

• przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora lub stronę trzecią; 

• przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

 
6) żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) - masz prawo do otrzymania od Administratora 

swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać aby to Administrator 

przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). 

 
7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – możesz to zrobić w dowolnym momencie. Nie 

ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. 

 
8) skargi do organu nadzorczego - jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, 

masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego 

pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

 
Wszystkie swoje prawa możesz realizować, kontaktując się z Administratorem pod adresami kontaktowymi 

wskazanymi w niniejszym dokumencie. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca 

od otrzymania żądania  –  udzieli  Ci  informacji  o działaniach  podjętych  w związku  ze  zgłoszonym  przez Ciebie 

żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na 

skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuję Cię o takim 

przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia. 


