
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Internetowa platforma handlowa

WWW.PEPINIERA.PL

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1-2  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  -  informujemy,  że
administratorem Twoich danych osobowych jest:
 

Anna Harasimiuk PEPINIERA
z siedzibą w

Gdańsku 80-126
ul. Łabędzia 30

e-mail: galeria@pepiniera.pl
tel. +48 796 636 996

 
1.  Dane  osobowe  otrzymaliśmy  w  momencie  rejestracji,  dokonania  zakupu  za  pośrednictwem
Serwisu internetowego Pepiniera, świadczącego usługi  drogą elektroniczną lub na innym etapie
korzystania ze strony internetowej www.pepiniera.pl.
 
2. Wymagamy podania następujących danych osobowych, by móc zawrzeć i wykonać umowę, a
tym samym świadczyć nasze Usługi:
- adres e-mail (usługa formularz kontaktowy i Newsletter)
- adres e-mail, imię i nazwisko, hasło (rejestracja Konta)
-  adres  e-mail,  imię  i  nazwisko,  hasło,  adres  (ulica,  numer  posesji  i  lokalu,  miejscowość,  kod
pocztowy, kraj) telefon (zakupy za pośrednictwem Serwisu)
-  adres  e-mail,  imię  i  nazwisko,  hasło,  adres  (ulica,  numer  posesji  i  lokalu,  miejscowość,  kod
pocztowy,  kraj)  telefon,  fotografię  Sprzedawcy,  opis  działalności  oraz  informacje o firmie (NIP i
adres) - w przypadku Konta Sprzedawcy.
 
3.  Dane  osobowe  przechowywane  są  przez  okres  obowiązywania  zawartej  umowy  w  celu
korzystania  z  Usług  Serwisu  Internetowego,  a  także  po  jej  zakończeniu  w  celach  wykonania
obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawnych  w  tym  rachunkowych  oraz  podatkowych,
statystycznych i archiwizacyjnych. Dane osobowe do celów marketingowych przechowywane są do
momentu  wycofania  zgody  na  ich  przetwarzanie.  Okres  przetwarzania  danych  może  być
przedłużony w  przypadku,  gdy  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  ustalenia  i  dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w

http://www.pepiniera.pl/


jakim  będą  wymagać  tego  przepisy  prawa.  Po  upływie  okresu  przetwarzania  dane  są
nieodwracalnie usuwane.
 
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
-  świadczenia  Usług  drogą  elektroniczną  w  zakresie  udostępniana  Użytkownikom  treści
publikowanych  w  Serwisie,  możliwości  zamieszczania  Ogłoszeń,  zawierania  Umów  Sprzedaży,
kontaktowania się z Użytkownikami w celu prawidłowego wykonania umowy;
- obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych poprzez formularze kontaktowe;
- realizacji złożonego zamówienia w wyniku zawartej Umowy Sprzedaży;
- świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta w Serwisie;
- wysyłania informacji dotyczących Usług i Towarów prezentowanych w Serwisie;
- realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z
przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;
- ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;
- w celach analitycznych i statystycznych.
 
5. Zgodnie z RODO Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych,
ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych
osobowych na podstawie zgody Klienta ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Klient i Użytkownik Serwisu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
zasadach  określonych  przez  ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych,  a  w  szczególności  na
podstawie art. 77 tego rozporządzenia, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
6. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (przetwarzającym
dane) w tym innym Użytkownikom Serwisu www.pepiniera.pl  tzw. Sprzedawcom, celu realizacji
zawartej  Umowy  sprzedaży,  dostawcom  usług  płatniczych  (PayU),  logistycznych,  księgowych,
hostingowych, prawniczych, informatycznych, bankom, z których usług korzystamy. Dane osobowe
mogą  być  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy  w  oparciu  o  odpowiednie
zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych.
 
7. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmować zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
8. Zasady te mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku i mogą ulec zmianie związku ze zmianami w
przepisach.
 


