
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych z RODO 

Co to jest RODO? Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów. 

Kto jest administratorem danych? Administratorem i danych jest firma Aglos Agnieszka Rudy, Stróże Małe 

97, 38-500 Sanok. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest jego właścicielka  - Agnieszka Rudy.  

Jak się z nim skontaktować? Z administratorem danych można kontaktować się: 

- email: biuro@aglos.pl,  

- lub pisemnie na następujący adres: Aglos Agnieszka Rudy, Stróże Małe 97, 38-500 Sanok 

Skąd mam Twoje dane osobowe? Dane osobowe pozyskiwane są z formularza zamówienia na stronie sklepu 

Aglos.pl, które dobrowolnie podajesz w czasie rejestracji lub składania zamówienia na stronie sklepu.  

 

Jakie są cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania?  

Dane będą przetwarzane w celu: 

- realizacji zamówienia (umowy sprzedaży oraz świadczenia usług)  - podstawą prawną przetwarzania jest 

niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, usług (art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO), 

- ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą  umową / świadczonymi usługami – 

podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego 

roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane? 

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: 

A. Dane adresowe klienta: 

- w przypadku osób fizycznych  

 dane osobowe: 

a. nazwisko i imię 

 numer telefonu  

 adres email 

 dane adresowe: 

a. numer ewidencyjny PESEL (opcjonalnie), 

b. ulica i numer domu, 

c. kod pocztowy, 

d. miasto,  

e. kraj (opcjonalnie zaznaczony na Polska) 

 opcjonalnie inny adres wysyłki, który zawiera dane: 

a. Imię 

b. Nazwisko 

c. Telefon 

d. Nazwa firmy (opcjonalnie) 

e. Ulica i numer domu 

f. Kod pocztowy 

g. Miasto 

h. kraj (opcjonalnie zaznaczony na Polska) 

 

 dodatkowe uwagi związane z zamówieniem 

 

- w przypadku firm:  

 dane osobowe: 



a. nazwisko i imię 

 numer telefonu  

 adres email 

 

 dane adresowe: 

a. Nazwa firmy 

b. NIP 

c. ulica i numer domu, 

d. kod pocztowy, 

e. miasto,  

f. kraj (opcjonalnie zaznaczony na Polska) 

 dodatkowe uwagi związane z zamówieniem 

Przez jaki okres dane będą przechowywane? Dane będą przechowywane w przez okres realizacji 

zamówienia i przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania, które wynikają z przepisów prawa, jednak nie dłużej niż 10 lat.  

Kto jest odbiorcy danych? Twoje dane są przekazywane tylko i wyłączenie w celu realizacji zamówienia i 

rozliczenia z odpowiednimi urzędami. Twoje danie nie są przekazywane komercyjnie podmiotom trzecim, nie 

sprzedaję w żaden sposób Twoich danych.  

- firmom przewozowym – w celu dostawy zakupionego towaru na adres, który wskazałeś w zamówieniu 

- firmie księgującej – w celu rozliczenia z odpowiednimi urzędami 

- producentom / dystrybutorom – w przypadku realizacji roszczeń z tytułu gwarancji producenta / dystrybutora, 

w celu zgłoszenia reklamacji lub wysyłki bezpośredniej tylko i wyłącznie po wcześniejszej Twojej zgodzie.  

 

Jakie są prawa osób, której dane dotyczą? 

Prawo ochrony danych daje Tobie możliwość do: 

- dostępu do danych 

- przeniesienia danych do innej firmy 

- do poprawienia danych 

- usunięcia danych 

- oraz ograniczenia przetwarzania 

 

Te możliwości ograniczone są tylko i wyłącznie wymaganiom nakładanym przez obowiązujące prawo (np.: 

rozliczenia fiskalne).  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe 

wskazane są wyżej. 

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz 

prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej 

sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć 

bezpośrednio do organu nadzoru. 

 

Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest 

dobrowolne, bez podania danych osobowych, nie jest jednak możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług. 


