
Polityka prywatności

Wiedz, że szanuję Twoją prywatność a dane osobowe, które od Ciebie
otrzymam, przetwarzać będę wyłącznie zgodnie z obowiązującym
prawem!

Z tego względu, dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, poniżej
przekazuję kilka istotnych informacji w tym temacie:

1. Ja, Klaudia Tolman, jestem administratorem (brzmi dumnie)
Twoich danych osobowych, które być może mi przekażesz (a
więc informacji takich jak imię, nazwisko czy adres do wysyłki,
które można powiązać z Twoją osobą);

2. Twoje dane osobowe wykorzystam w celu:
1. wykonania wiążącej nas umowy – a więc do

przygotowania i dostarczenia Ci zamówionych
produktów (w tym np. wysyłki mojego newslettera – o
ile oczywiście uznasz, że warto go zasubskrybować),

2. zadośćuczynienia ciążącym na mnie obowiązkom
prawnym – w szczególności tym natury fiskalnej
(wystawianie i rozliczanie faktur),

3. realizacji moich tzw. „prawnie uzasadnionych
interesów” – oznacza to, że mogę ewentualnie
zapytać Cię, skąd dowiedziałeś się o mojej stronie i
produktach, analizować otrzymany od Ciebie „like”
lub umieszczony przez Ciebie komentarz, jak
również poprosić o Twoją, niezmiernie dla mnie
ważną, opinię;

3. Wgląd do Twoich danych uzyskać mogą, poza moją skromną
osobą, również:

1. kilka osób pomagających prowadzić moją stronę – w
szczególności Marta, Gosia, Miłosz, Maciek i Zuza (i
inne),

2. operator systemu wysyłki paczek – o ile zdecydujesz
się takową u mnie zamówić,

3. dostawca poczty elektronicznej – o ile zdecydujesz
się do mnie napisać (przy czym dostawca taki



znajdować może się poza obszarem tzw.
Europejskiego Obszaru Gospodarczego),

4. księgowi – oczywiście w zakresie rozliczania moich
faktur,

5. moje niezastąpione wsparcie IT – w osobie Miłosza i
Pawła;

4. Dodatkowo, zapewne zauważyłeś, że na mojej stronie
znajdują się narzędzia powiązane wprost z portalem
społecznościowym (Facebook). Zwracam Twoją uwagę na
fakt, iż:

1. wszelkie informacje wprowadzane przez Ciebie do
przy użyciu takich narzędzi mogą być przeglądane i
wykorzystywane przez innych użytkowników takiego
portalu (których to osób ja oczywiście nie jestem w
stanie kontrolować i za których działania nie mogę
odpowiadać),

2. dostawcy takich portali społecznościowych mogą
ponadto wykorzystywać dodatkowe ciasteczka (pliki
„cookies”) i inne posiadające dziwne nazwy
narzędzia w celu gromadzenia informacji o
korzystaniu ze strony internetowej dla ich późniejszej
analizy. W tym kontekście musisz wiedzieć, że
dostawca portalu społecznościowego może
powiązać te informacje (tj. np. fakt pozostawienia
przez Ciebie komentarza na mojej stronie bądź dania
mi „like’a”) z Twoim kontem w takim portalu. I
następnie wykorzystać je do własnych celów
(szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz
w odpowiedniej polityce prywatności takiego
dostawcy – zachęcam Cię więc do zapoznania się z
polityką wykorzystania danych dostępną pod
adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/).
Pamiętaj, że w każdym czasie możesz jednak
zmodyfikować ustawienia Twojego konta na danym
portalu społecznościowym lub dostosować
ustawienia swojej przeglądarki internetowej;

5. Nie będę przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż
to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt. 2)

https://www.facebook.com/about/privacy/


powyżej (przykładowo: w zakresie danych „fakturowych” – nie
dłużej niż wynika to z właściwych przepisów podatkowych);

6. Nie musisz przekazywać mi Twoich danych – to Ty
decydujesz, czy chcesz nawiązać ze mną kontakt czy
zamówić moje produkty;

7. Twoje dane przetwarzane będą przeze mnie (i osoby mnie
wspomagające) w sposób chroniący je przed dostępem osób
nieupoważnionych;

8. Masz prawo zażądać dostępu do danych, które mi
przekazałeś, jak również ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania czy przeniesienia. Jeżeli Twoje
dane osobowe uzyskałam na podstawie Twojej zgody,
wówczas masz prawo ją wycofać (bez wpływu na
wcześniejsze przetwarzanie tych danych) – w każdym innym
przypadku masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
przeze mnie tych danych. W celu realizacji swoich praw po
prostu skontaktuj się ze mną. Jeżeli uznasz jednak, że coś
jest nie tak, możesz oczywiście wnieść skargę do organu
nadzorczego (którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych);

9. Nie, nie będę dokonywała „profilowania” Twojej osoby w
oparciu o przekazane dane. Nie będziesz również w ramach
współpracy ze mną narażony na bycie przedmiotem
„zautomatyzowanych decyzji wywołujących wobec Ciebie
skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie
wpływających”;

10. Aby się ze mną skontaktować – niezależnie od tego, czy
będziesz miał jakiekolwiek pytania dotyczące tego, co dzieje
się z Twoimi danymi, czy też będziesz chciał zrealizować
którekolwiek ze swoich uprawnień przewidzianych przepisami
prawa – możesz po prostu napisać wiadomość na adres
kontakt@klaudiatolman.pl


