
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES 

 

Ten dokument określa warunki oraz zasady postępowania przy przetwarzaniu danych 

osobowych Użytkowników Strony, dostępnej pod adresem https://autopomocprzedzakupem.pl/  

należącej do: 

Dawida Uszaruka, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą 

AUTO POMOC PRZED ZAKUPEM Dawid Uszaruk, ul. Piotrkowska 56A/18, 80-180 Gdańsk , NIP: 

9571096736. 

 

 

§1  

Definicje 

1. Administrator danych - Dawid Uszaruk, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą 

pod nazwą AUTO POMOC PRZED ZAKUPEM Dawid Uszaruk, ul. Piotrkowska 56A/18, 80-180 

Gdańsk , NIP: 9571096736 

2. Klient – osoba korzystająca z oferty Administratora 

3. Strona - https://autopomocprzedzakupem.pl/ 

4. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca ze Strony. 

 

 

§2  

Administrator danych 

1. Administrator zbiera dane niezbędne do realizowania oferowanych usług, jak i informacje o  

aktywności Użytkowników na Stronie. 

2. Poniżej szczegółowo zostały opisane zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych 

gromadzonych podczas korzystania ze Strony. 

 

 

§3  

Przetwarzanie danych 

1. Administrator przetwarza dane Użytkowników takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu, adres IP. 

2. W przypadku  Klientów Administrator będzie przetwarzać dane potrzebne do wystawienia 

rachunku/faktury. 

3. Administrator nie przetwarza danych osób poniżej 18. roku życia. 

4. Dane przetwarzane są: 

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, 

c. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji świadczonych usług, 

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie 

usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której 

dane dotyczą. 
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5. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu 

umowy lub cofnięciu zgody, tylko w zakresie potrzebnym do dochodzenia ewentualnych 

roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego 

zobowiązują do ich przechowywania. 

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek: 

a. rozwiązania umowy; 

b. cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie 

danych osobowych. 

8. Administrator wdrożył zabezpieczenie danych osobowych poprzez kontrolę dostępu, dzięki 

czemu minimalizowane są skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. 

9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora, lub 

przetwarzający, z którymi Administrator ściśle współpracuje. 

10. Wszystkie te osoby są zobowiązane do przetwarzania danych zgodnie z przepisami prawa, 

analogicznie do tych znajdujących się w niniejszej Polityce prywatności. 

11. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do 

zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do 

czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem 

przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes 

Administratora. 

 

 

§4  

Powierzenie przetwarzania danych 

1. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom 

upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). 

2. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym 
na podstawie właściwych przepisów prawa. 

 

§5  

Polityka cookies 

1. Na Stronie używane są pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer 

www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka 

ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się 

użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie 

serwerowi, który je utworzył.  Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych 

witryn. 

2. Zbierane są dane statystyczne takie jak odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego 

czasu na każdej z nich, data i godzina odwiedzin, system operacyjny i przeglądarka 

internetowa, lokalizacja.  

3. W powyższym przypadku, o ile nie nastąpiło alternatywne ustawienie obsługi plików cookies, 

dane mogą być przetwarzane w celu marketingu.  



4. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie 

struktury strony i usług. 

 

§6  

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 15 lutego 2020 roku. 

2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy 

drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dawid.uszaruk@gmail.com.  

3. Polityka prywatności i cookies jest na bieżąco weryfikowana, w celu oceny ryzyka 

przetwarzania danych osobowych i w razie potrzeby aktualizowana. 

4. Polityka prywatności i plików cookies stanowi integralną część Regulaminu Strony 

znajdującego się na stronie https://autopomocprzedzakupem.pl/regulamin. 
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