POLITYKA PRYWATNOŚCI
KLEPU INTERNETOWEGO BLESSYOU
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Postanowienia ogólne - przetwarzanie danych i podstawa prawna
Niniejsza polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona
źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu BLESSYOU
prowadzonego przez Grzegorza Smagę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
SMAGUS Grzegorz Smaga z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Koszarowej 8, 47-220
Kędzierzyn-Koźle, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, NIP 7491517910, adres poczty elektronicznej: biuro@smagus.pl - zwanym dalej
„Administratorem” i będącym jednocześnie Usługodawcą sklepu internetowego i
Sprzedawcą.
Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b)
i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie
z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku
do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.
Cel i zakres zbierania danych
Podane przez Klienta dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji transakcji w sklepie
internetowym, analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania – podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość
dokonywania analiz i statystyk wysłania materiałów marketingowych oraz newslettera –
wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Klienta.
W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy produktów kupionych w Sklepie do
Klienta, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym
dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi
Podane przez Klienta dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać przekazane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom
usług IT, dostawcom usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnikom lub
pośrednikom realizującym przesyłki, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub
płatności kartą płatniczą w Sklepie, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają
Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i
doradczych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty
elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod

pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów nie będących jednocześnie
konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP).
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez
Sklep usług elektronicznych w ramach Sklepu BLESSYOUlub zawarcia umowy sprzedaży.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji
umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej
zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego
własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest
dodatkowo zgoda Usługobiorcy/Klienta.
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Strona internetowa www.blessyou.pl korzysta z plików cookies. Pliki cookies (ciasteczka) są
to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i
zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu (np. na dysku twardym
komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia
korzystasz odwiedzając nasz Sklep).
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej www.blessyou.pl
Pliki cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej
www.blessyou.plprzetwarzane są w następujących celach:
zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
zapamiętywania danych w wypełnianym formularzu zamówienia
dostosowywania zawartości strony Sklepu do indywidualnych preferencji Klienta (np.
dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze
stron Sklepu,
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu
oraz badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klienta,
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków
korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
możliwość zapisywania plików cookies na komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak
może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Użytkownik
może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia
usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki
internetowej.
Sklep zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które
przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk
pomocnych w administrowaniu Sklepem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj.
nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu. Logi nie są ujawniane
osobom trzecim.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem strony internetowej www.blessyou.pl
reklamodawców oraz partnerów.
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Klient Sklepu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,
zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
●
dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania,
●
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w
szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego oraz profilowania,
●
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
●
wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem,
●
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o
przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu
zawarcia i wykonywania usługi.
4.3.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać poprzez przesłanie
stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@smagus.pl lub
biuro@blessyou.plalbo pisemnie na adres Administratora.
4.4.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie
i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w
sklepie, nie dłużej niż 5 lat od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli transakcja jest dokonywana
bez zakładania konta w Sklepie, wówczas dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia
transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych
celach Administratora oraz na podstawie zgody – dane będą przechowywane do czasu
cofnięcia zgody.
4.5.
Dane osobowe podane w ramach zgody na przesyłanie newslettera będą przechowywane
przez okres subskrypcji newslettera.
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Postanowienia końcowe
Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by
po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza
polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu www.blessyou.pl
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

