
 

Polityka prywatności i plików "cookies" w sklepie internetowym 

garncarstwo-wadowice.pl 

1. Informacje ogólne  

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 

przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich ze sklepu internetowego 

garncarstwo-wadowice.pl.  

2. Administratorem danych osobowych jest GARNCARSTWO-pracownia ceraMikowa 

Joanna Mika-Żarów, z siedzibą 34-100 Wadowice, ul. Batorego 6, NIP 5512539420, Regon: 

123129307, zarejestrowaną w CEIDG,  

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne 

procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. 

Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami 

prawnymi -z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego 

dalej: RODO. 

4. Adresatem Usług dostępnych na stronie internetowej (w szczególności możliwości 

złożenia Zamówienia w Sklepie) nie są osoby poniżej 16 roku życia. Administrator danych 

osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16 roku 

życia. 

5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika 

oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji 

zawartej pomiędzy stronami umowy. 

6. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w 

następujący sposób:  

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].  

7. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.  

8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji 

konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. 

9. Dane osobowe pozostawione w sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione 

osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.  

10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je 

tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania 

przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.  

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które 

może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego sklepu internetowego. O wszelkich 

zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 

12. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony 

internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep 

garncarstwo-wadowice.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności 

oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 



 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności możesz 

skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą: 

- adresu poczty elektronicznej: garncarstwo@poczta.fm; 

- poczty tradycyjnej: 34-100 Wadowice, ul. Batorego 6 

- numerem telefonu:+48 888 942 900. 

Pliki „cookies” 

Sklep zawiera pliki cookies. Korzystanie z tej witryny bez zmiany domyślnych ustawień 

Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. 

Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia.  

 

Czym są pliki "cookies"? 
Pliki “cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają 

poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają 

urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych 

preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie sklepu oraz brak dostępu do 

niektórych funkcji. 

 

Jaki rodzaj plików "cookie" używamy i w jaki sposób są wykorzystywane? 
Cookies przechowują informacje na temat wybranego przez użytkownika języka, w jakim 

wyświetlana jest strona, wyłączenie ich spowoduje, że niemożliwym będzie przeglądanie 

strony w różnych językach (jeśli taka strona jest wyświetlana na kilku językach). Cookies 

zapisują również dane statystyczne o odwiedzinach oraz PHPSESSID. 

Dodatkowo zapisywane są do ciasteczka (cookies) dane użytkownika, który wypełniał 

formularz zamówienia oraz używał funkcji "koszyk" w sklepie. 

 

Skrypt przechowuje także w zmiennej sesyjnej (sessions) id tymczasowego zamówienia jeśli 

użytkownik doda jakiś produkt do koszyka. Przechowywanie tych danych wymagane jest do 

prawidłowego działania skryptu. 

 

Klient składając zamówienie przekazuje swoje dane osobowe i teleadresowe, 

wykorzystywane wyłącznie do jednorazowej i skutecznej realizacji zamówienia. 

Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane przez ewentualnych partnerów strony 

internetowej (np. Google, Facebook, Allegro, Stat24, Youtube itp)  podlegają ich własnej 

polityce prywatności. 

 

Usuwanie plików "cookies" 
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie 

dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą 

zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w 

ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na 

urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 

„cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronie internetowej. 

 


