
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies 

  

§1. Podstawowe cele Polityki prywatności 

1.      Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies dotyczy przetwarzania i 

ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony 

internetowej sklepu internetowego  sweetworld.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym 

jego podstron, stworzonych i przyjętych przez Sweet World K. Małodobry-Stasiak, K. 

Pura sp.j. z siedzibą w miejscowości Chróstnik pod nr 105, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000459457, REGON: 020776469, NIP: 

6922452191. 

2.      Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony 

prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w 

obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. 

zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016r. 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) – dalej jako RODO 

(Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). 

3.      Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z 

korzystaniem z Serwisu jest Krzysztof Małodobry-Stasiak, wszelka korespondencja 

powinna być kierowana pod adres: Sweet World K. Małodobry-Stasiak, K. Pura sp.j. 

59-311 Chróstnik  105, tel.  885-050-895, email:  office@sweetworld.pl. 

4.      Administrator stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i 

organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i 

zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom 
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nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z 

naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. 

5.      Serwis przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów, przy czym z 

należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o 

charakterze programistycznym (w tym systemy szyfrowania danych). 

5.      Serwis sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają 

dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień 

tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za 

pośrednictwem Serwisu. 

  

§ 2.  Zasady zbierania danych osobowych i informacji 

1.      W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie 

zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich 

adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu 

operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron 

Serwisu, przeglądane treści. 

2.      Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika 

jego danych osobowych. 

3.      W ramach Serwisu zamieszczony jest formularz kontaktowy na oferowane przez Serwis 

usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych 

danych osobowych. Dane osobowe gromadzone podczas wypełnienia formularza 

kontaktowego, wykorzystywane są do realizacji zobowiązań Serwisu wobec 

Użytkownika. 

4.      Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych 

osobowych: danych firmy bądź imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty 

elektronicznej (adresu e-mail), telefon, nr NIP - których podanie przez Użytkownika 

jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są 



każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania 

Użytkownika. 

5.      W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu złożył zamówienie na usługę świadczoną 

drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub 

w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty 

elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest 

wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera.  

  

§ 3. Polityka cookies 

1.    Serwis wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach 

technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do 

zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z 

którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez 

Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów 

korygowania błędów systemowych. 

2.    Serwis stosuje pliki “cookies”, przy czym informacje zbierane przy pomocy “cookies” 

pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji 

Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących 

korzystania przez Klientów z serwisu. 

3.    Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym 

urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. 

Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie 

internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej 

witryny internetowej. 

4.    Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, 

stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w 

ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia 

Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i 

czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub 

do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób 

łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do 



określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie 

zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. 

5.    Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się 

jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu 

dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zaleca się zapoznanie się z treścią 

„Pomocy” przeglądarki internetowej. 

6.    Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików 

“cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z serwisu, może jednak 

spowodować pewne utrudnienia. 

7.    Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać 

zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym 

adresu IP Użytkownika Serwisu. 

  

§ 4. Zasady przetwarzania danych osobowych 

1.    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, 

którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach, w których przepisy prawa 

upoważniają Serwis, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych 

Użytkownika. 

2.    Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 

następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury 

mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych 

funkcjonalności Serwisu, np. na formularzu. 

3.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji użytkownika 

w Serwisie, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest 

udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest 

konieczne w celu realizacji umowy. 

4.    Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody 

lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia. 

5.    W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego 

Administrator udostępnia dane osobowe Klientów operatorom  pocztowym. 

6.    Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich. 



  

§ 5. Uprawnienia Użytkowników 

1.    Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 

sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych. 

2.    Użytkownik Serwisu ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są 

przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego 

danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Serwisem w sposób 

wskazany w części zatytułowanej „Kontakt”. 

3.    W zakresie przetwarzania danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje oraz prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4.    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. 

5.    Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), 

na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest 

bezpłatne dostarczanie newsletterów, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce 

każdego newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej 

(adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”. 

  

§ 6. Zabezpieczenie danych osobowych 

1.    Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych 

osobowych przetwarzanych przez Serwis przed ich modyfikacją, zniszczeniem, 

nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także 

przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy 

przetwarzaniu danych osobowych. 

2.    Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona 

liczba pracowników Serwisu. 



  

§ 7. Kontakt 

1.    Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych 

Użytkowników Systemu, w tym dotyczące niniejszej "Polityki prywatności” prosimy 

kierować na adres administratora danych 

2.    Na adres administratora danych, Użytkownik może również skontaktować się z nami 

w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Serwis przetwarza dane 

Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika 

Serwisu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania 

lub usunięcia. 


