Dane osobowe
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy:
a) Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca,
b) podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, której Klient
jest stroną, jak też w innych celach zgodnych z obowiązującym prawem o ile jest to wymagane
do realizacji Umowy, rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, zwrotu świadczeń w
przypadku odstąpienia od Umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń jak również w celu
marketingu bezpośredniego własnych usług Sprzedawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f
RODO,
c) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji Umowy,
której jesteście Państwo stroną, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat w formie zarchiwizowanej,
d) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu,
e)

mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru w zakresie ochrony
danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Sprzedawcę Państwa danych
osobowych narusza przepisy RODO,

f)

podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne w celu zawarcia i
wykonania Umowy z Sprzedawcą. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości zawarcia Umowy;

2) Sprzedawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i platformy w celu ochrony
danych osobowych Klientów, w szczególności szyfrowanie połączeń za pomocą klucza o długości 256
bitów. Podjęte przez Sprzedawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie
zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności, jeśli Klient ujawni osobom trzecim Login i Hasło.
3) Mając na uwadze powyższe postanowienia Regulaminu, wskazane dane osobowe Klienta: imię,
nazwisko, adres, Adres email, numer telefonu będą powierzane: w celu dostarczenia przesyłki firmie
kurierskiej.
4) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych
może w określonych przypadkach uniemożliwić świadczenie Klientowi Usług za pośrednictwem
WSZYSTKODLABIURA.PL oraz dokonywanie przez Klienta zakupów na w serwisie
WSZYSTKODLABIURA.PL i tym samym warunkuje prawidłowe wykonanie przez Usługodawcę
złożonego przez Klienta Zamówienia.
5)

Jeżeli Klient umieszcza w serwisie WSZYSTKODLABIURA.PL jakiekolwiek dane osobowe innych
osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub Adres e-mail), może to uczynić jedynie pod
warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

6) Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej
osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą
żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje
dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu WSZYSTKODLABIURA.PL nie
zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta lub tej osoby.
7) Usunięcie danych jest możliwe z pozycji własnego Konta, pod warunkiem, że na Koncie nie znajdują się
otwarte Zamówienia.

