
Klauzula informacyjna – sklep internetowy 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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) niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego jest Opak-System Sp. z 

o.o. z siedzibą w Świlczy (36-072), Świlcza 147U, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie oraz w przypadku 

udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze 

Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej 

realizacji umowy sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych 

niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w sklepie on-line 

oraz zakupu towarów jest konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie 

marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO).  

5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie 

do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.  

6. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, 

prawnym, dostawców usług płatniczych w związku z realizacją płatności za zamówiony towar oraz 

realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru.  

7. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są 

przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. 

8. Zgodnie z RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych przez Opak-System Sp. z o.o. w 

związku z realizacją umowy lub na podstawie udzielonej zgody; 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


