
Polityka Prywatności

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma:

 Deltima MW Sp. z o.o. 

NIP: 9522153960, REGON: 365953929 , 

adres do korespondencji: Deltima MW sp. z o.o., ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych i prawnie uzasadniony interes Administratora?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym, 

marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i wysyłki newslettera, stanowiącymi 

tzw. prawnie uzasadniony interes firmy.

Kto (oprócz Administratora) ma dostęp do Twoich danych?

W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane 

operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Przetwarzamy Twój adres e-mail oraz hasło, które nam przekazujesz w momencie zakładania konta.

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, 

numer telefonu, płeć, kraj, historia zakupów, informacje na temat dostawy, historia płatności.

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie: historia 

kliknięć, oraz historia nawigacji i przeglądania.

Jakie masz prawa?

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane Twojego konta będziemy przechowywać tak długo, jak długo będzie aktywne Twoje konto.

Masz prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto; jeśli to zrobisz, Twoje dane zostaną 

usunięte. Zachowamy Twoje dane osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku

niezakończonego sporu.

Twoje dane osobowe podane dla celów marketingowych będą przetwarzane do czasu odwołania 

przez Ciebie zgody.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania 

informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu 



marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 

roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – 

Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził 

stosowną zgodę.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w 

sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 

profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w 

wpływać na Twoją sytuację w istotny sposób.

Profilowanie danych osobowych przez dobre-latarki.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych 

(również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji

o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Pliki Cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki Cookies - co to jest?

Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane w przeglądarce internetowej Użytkownika, służce do jej 

identyfikacji w trakcie korzystania z naszego serwisu.

Jaka jest zasada działania Plików Cookies?

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies

znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów. Za pomocą 

„cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, 

aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisów. Pozwalają one na dostosowanie 

treści i usług do preferencji Użytkownika. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację 

Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe 

Użytkowników Serwisów.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o 

Użytkownikach.

W jakim celu wykorzystujemy pliki Cookies?

Pliki Cookies stosujemy w celu:

1) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu

2) tworzenia statystyk

3) przystosowania Sklepu do Twoich preferencji.

Możemy umieszczać na Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe 

są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych 

zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania 

Użytkownika jako zalogowanego.

Pliki trwałe to pliki dostępne przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą 

do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu, w tym danych na temat 

odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności 



reklam Sklepu, usprawnienia działania Sklepu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, 

testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu, zapamiętywania ustawień Użytkowników 

dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie.

Czy można wyłączyć Cookies?

Tak, możesz wyłączyć obsługę Cookies w Twojej przeglądarce, może to jednak wpłynąć na 

nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Sklepu.

Więcej informacji o Cookies

Więcej informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej) w sekcji „Pomoc, oraz na stronie na 

http://wszystkoociasteczkach.pl/.


