
POLITYKA PRYWATNOŒCI FIRMY ARCHIPELAGIA SP. Z O.O. ORAZ SERWISU INTERNETOWEGO ARCHIPELAGIA.PL

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Niniejsza polityka prywatnoœci ma charakter informacyjny, co oznacza ¿e nie jest ona Ÿród³em obowi¹zków dla Us³ugobior-

ców lub Klientów.

1.2.  Administratorem danych osobowych zbieranych za poœrednictwem Firmy, Serwisu www i Sklepu Internetowego jest

Archipelagia Sp. z o.o. zarejestrowana przez S¹d Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000729594, posiadaj¹ca adres

miejsca wykonywania dzia³alnoœci i adres do dorêczeñ: 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 102, NIP 9691631310, REGON 380061122,

adres poczty elektronicznej: biuro@archipelagia.pl - zwana dalej „Administratorem” i bêd¹ca jednoczeœnie Us³ugodawc¹ i

Sprzedawc¹.

1.3. Dane osobowe Us³ugobiorcy i Klienta s¹ przetwarzane zgodnie z Rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr

2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych RODO) oraz ustaw¹ o œwiadczeniu us³ug drog¹

elektroniczn¹ z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. Administrator dok³ada szczególnej starannoœci w celu ochrony interesów osób, których dane dotycz¹, a w szczególnoœci

zapewnia, ¿e zbierane przez niego dane s¹ przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem

celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku

do celów, w jakich s¹ przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo¿liwiaj¹cej identyfikacjê osób, których dotycz¹, nie d³u¿ej

ni¿ jest to niezbêdne do osi¹gniêcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie s³owa, wyra¿enia i akronimy wystêpuj¹ce na niniejszej stronie i rozpoczynaj¹ce siê du¿¹ liter¹ (np. Sprzedawca,

Sklep Internetowy, Us³uga Elektroniczna) nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicj¹ zawart¹ w Ogólnych Warunkach Sprzeda¿y

dostêpnych na stronach serwisu www.archipelagia.pl

2.    CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie wyra¿onej zgody oraz w przypadkach, gdy przepisy prawa

upowa¿niaj¹ do ich przetwarzania, to jest w celu realizacji zawartej umowy (zamówienia). 

2.2. Ka¿dorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia³añ podejmowanych przez

Us³ugobiorcê lub Klienta w siedzibie firmy, przez pocztê e-mail i w serwisie internetowym.

2.3.         Mo¿liwe cele zbierania danych osobowych Us³ugobiorców lub Klientów przez Administratora:

2.3.1.      zawarcie i realizacja Umowy Sprzeda¿y lub umowy o œwiadczenie Us³ugi Elektronicznej

2.3.2.      marketing bezpoœredni w³asnych produktów lub us³ug Administratora.

2.2.3.      wyra¿enie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzeda¿y.

2.4.         Mo¿liwi odbiorcy danych osobowych Klientów:

2.4.1.     Operatorzy systemów p³atnoœci w przypadku p³atnoœci elektronicznych lub kart¹

2.4.2.     Firmy kurierskie w przypadku dostawy towarów pod wskazany przez Klienta adres

2.4.3.     Biuro rachunkowe prowadz¹ce obs³ugê ksiêgow¹

2.4.4.     Firmy podwykonawcze w przypadku, gdy istnieje koniecznoœæ skorzystania z us³ug niedostêpnych u Administratora

2.5.  Iloœæ danych przekazywanych podwykonawcom jest ograniczona do minimum. Wszystkie wspó³pracuj¹ce firmy zobowi¹za³y

siê do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z przepisami prawa.

2.6.  Administrator mo¿e przetwarzaæ nastêpuj¹ce dane osobowe Us³ugobiorców lub Klientów: imiê i nazwisko; adres poczty

elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowoœæ,

kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzia³alnoœci/siedziby (je¿eli jest inny ni¿ adres dostawy). W wypadku Us³ugobiorców lub

Klientów nie bêd¹cych konsumentami Administrator mo¿e przetwarzaæ dodatkowo nazwê firmy oraz numer identyfikacji

podatkowej (NIP) Us³ugobiorcy lub Klienta.

2.7.  Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powy¿ej jest dobrowolne, ale mo¿e byæ niezbêdne do zawarcia i

realizacji Umowy Sprzeda¿y lub umowy o œwiadczenie Us³ugi Elektronicznej. Ka¿dorazowo zakres wymaganych do zawarcia

umowy danych wskazany jest uprzednio poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail oraz w OWS.



2.8.  Dane zebrane przez Administratora bêd¹ przetwarzane przez czas niezbêdny do realizacji Umowy Sprzeda¿y, a po tym

czasie przez czas odpowiadaj¹cy okresowi przedawnienia roszczeñ wynikaj¹cych z umowy lub do czasu cofniêcia zgody na ich

przetwarzanie.  

3.    COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1.  Pliki Cookies (ciasteczka) s¹ to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysy³ane przez serwer i zapisy-

wane po stronie osoby odwiedzaj¹cej stronê www i sklep internetowy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te¿ na

karcie pamiêci smartfona – w zale¿noœci z jakiego urz¹dzenia korzysta odwiedzaj¹cy nasz serwis).

3.2.  Administrator mo¿e przetwarzaæ dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj¹cych z serwisu www

i Sklepu Internetowego w nastêpuj¹cych celach:

3.2.1.      zapamiêtywania danych z wype³nianych Formularzy Kontaktowych

3.2.2.      dostosowywania zawartoœci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Us³ugobiorcy (np. dotycz¹cych

kolorów, rozmiaru czcionki, uk³adu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

3.2.5.      prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj¹cych sposób korzystania z serwisu i Sklepu Internetowego

3.3.  Standardowo wiêkszoœæ przegl¹darek internetowych dostêpnych na rynku domyœlnie akceptuje zapisywanie plików Cookies.

Ka¿dy ma mo¿liwoœæ okreœlenia warunków korzystania z plików Cookies za pomoc¹ ustawieñ w³asnej przegl¹darki internetowej.

Oznacza to, ¿e mo¿na np. czêœciowo ograniczyæ (np. czasowo) lub ca³kowicie wy³¹czyæ mo¿liwoœæ zapisywania plików Cookies.

3.4.  Ustawienia przegl¹darki internetowej w zakresie plików Cookies s¹ istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików

Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda mo¿e byæ równie¿ wyra¿ona poprzez ustawienia

przegl¹darki internetowej. W braku wyra¿enia takiej zgody nale¿y odpowiednio zmieniæ ustawienia przegl¹darki internetowej 

w zakresie plików Cookies.

3.5.  Szczegó³owe informacje na temat zmiany ustawieñ dotycz¹cych plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w

najpopularniejszych przegl¹darkach internetowych dostêpne s¹ w dziale pomocy przegl¹darki internetowej

4.    PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1.  Podstaw¹ przetwarzania danych osobowych Us³ugobiorcy lub Klienta jest koniecznoœæ realizacji umowy, której jest stron¹

lub podjêcia na jego ¿¹danie dzia³añ przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpoœrednie-

go w³asnych produktów lub us³ug Administratora podstaw¹ takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Us³ugobiorcy lub Klienta

lub wype³nienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO)

4.2.  W przypadku przetwarzania danych w celu wyra¿enia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzeda¿y podstaw¹ takiego

przetwarzania jest zgoda Us³ugobiorcy lub Klienta.

5.    PRAWO KONTROLI, DOSTÊPU DO TREŒCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1.  Us³ugobiorca lub Klient ma prawo dostêpu do treœci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2.  Ka¿dej osobie przys³uguje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, zawartych w zbiorze danych

Administratora, a zw³aszcza prawo do: ¿¹dania uzupe³nienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub

sta³ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuniêcia, je¿eli s¹ one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta³y 

zebrane z naruszeniem ustawy albo s¹ ju¿ zbêdne do realizacji celu, dla którego zosta³y zebrane.

5.3.  W przypadku udzielenia przez Us³ugobiorcê lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpoœredniego

w³asnych produktów lub us³ug Administratora zgoda mo¿e byæ odwo³ana w ka¿dym czasie.

5.4.  W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzaæ lub przetwarza dane Us³ugobiorcy lub Klienta w celu marketingu

bezpoœredniego w³asnych produktów lub us³ug Administratora, osoba której dane dotycz¹ uprawniona jest tak¿e do (1) wniesie-

nia pisemnego, umotywowanego ¿¹dania zaprzestania przetwarzania jej danych ze wzglêdu na jej szczególn¹ sytuacjê lub do (2) 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5.  W celu realizacji uprawnieñ, o których mowa powy¿ej mo¿na kontaktowaæ siê z Administratorem poprzez przes³anie

stosownej wiadomoœci pisemnie lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres Administratora wskazany na wstêpie niniejszej polityki

prywatnoœci.



6.    POSTANOWIENIA KOÑCOWE

6.1.  Serwis oraz Sklep mo¿e zawieraæ odnoœniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejœciu na inne

strony, zapoznaæ siê z polityk¹ prywatnoœci tam ustalon¹. Niniejsza polityka prywatnoœci dotyczy tylko serwisu archipelagia.pl

6.2.  Administrator stosuje œrodki techniczne i organizacyjne zapewniaj¹ce ochronê przetwarzanych danych osobowych odpo-

wiedni¹ do zagro¿eñ oraz kategorii danych objêtych ochron¹, a w szczególnoœci zabezpiecza dane przed ich udostêpnieniem

osobom nieupowa¿nionym, zabraniem przez osobê nieuprawnion¹, przetwarzaniem z naruszeniem obowi¹zuj¹cych przepisów 

oraz zmian¹, utrat¹, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.  Administrator odpowiednio udostêpnia nastêpuj¹ce œrodki techniczne zapobiegaj¹ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez

osoby nieuprawnione danych osobowych przesy³anych drog¹ elektroniczn¹:

6.3.1.  Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostêpem.
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