
POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO 

ART AND CAT 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym 

www.artandcat.com  (dalej jako „Sklep Internetowy”). Administratorem Sklepu 

Internetowego jest ART AND CAT Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie (63-200), Św. 

Ducha 31/3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy  w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000619221, NIP: 6172209249, REGON: 364492018. 

II. Dane osobowe 

1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu 

Internetowego. Jednakże podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem 

złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 

zamówienia produktów w sklepie. 

2.  Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy 

IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania 

ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego 

następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa. 

3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

http://www.artandcat.com


dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 

2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).   

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie 

internetowym. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c)  RODO. 

5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być 

przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną 

lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – 

odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 

roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile 

użytkownik wyraził stosowną zgodę. 

6. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie 

profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu 

podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, 

zachowań i postaw. 

7. W przypadku subskrypcji newslettera przez Klienta, Administrator będzie wysyłał na 

podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje 

o produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, a także informacje o 

organizowanych konkursach, promocjach. 

8. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji 

mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z 

należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o 

charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną 

modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących 

przepisów prawa. 



9. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 (RODO) : 

Dane osobowe będą: 

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której 

dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”); 

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i 

nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do 

celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub 

historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za 

niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”); 

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których 

są przetwarzane („minimalizacja danych”); 

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”); 

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, 

przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są 

przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą 

one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów 

badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 

1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i 

wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”); 

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych 

osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 

przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą 

odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”). 

10. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów 

podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację 



dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w 

Sklepie Internetowym. m.in.: operatorowi systemu płatności on-line firmie Paypal 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) jako 

administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289372 o kapitale zakładowym 

506.500 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 5252406419, będącym 

podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie 

dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Paypal Polska, a w 

szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. 

11. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą 

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym 

dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla 

przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach 

marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu 

odwołania zgody. 

III. Odbiorcy danych osobowych 

1. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie 

Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy 

księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań 

informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy 

windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług 

magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, 

uprawnione organy państwowe. 

IV. Twoje prawa w ochronie danych osobowych 



1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, 

mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo  ich poprawiania, prawo 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo usunięcia, 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

3. Szczegółowe warunki powyżej opisanych praw wskazane są w art.  co do powyżej 

opisanych w art. 15-22 RODO.  

V. Polityka cookies sklepu internetowego  

1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki 

„cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu 

końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie 

ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego. 

2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. 

W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów 

wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. 

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i 

dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies” 

zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

3. Administrator stosuje trzy rodzaje plików „cookies”: 



a) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu 

Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej 

przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci 

urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie 

pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych 

informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. 

b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu 

Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji 

danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z 

urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie 

pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych 

informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. 

c) Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji 

Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. 

“Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze 

Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został 

przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie 

Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych 

Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu. 

4. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć 

Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze 

Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce 

nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie. 

5. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową 

Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” 

przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. 

6. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików 

„cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki 

„cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub 

https://www.google.com/ads/preferences/


za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności 

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

przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na 

urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 

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

7. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji 

w przeglądarce internetowej, której używa: 

8. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 

„Wniosek o usunięcie danych osobowych ze zbioru” 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny:…………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy:………………………….Miejscowość:……………………………….. 

Telefon kontaktowy :……………………………………………………………………. 

Adres e-mail :…………………………………………………………………………….. 



¨ Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zawartych w formularzu przez 

…………..………………………………. z s iedzibą w ……………, przy u l . 

………………… na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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). 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do usunięcia Pani/Pana danych 

z naszych baz danych. Przetwarzanie powyższych danych ma jedynie na celu usuniecie ich z 

naszego systemu. 

¨ Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zawartych w formularzu przez 

…………..………………………………. z s iedzibą w ……………, przy u l . 

………………… na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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). 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do przesłania Pani/Panu 

potwierdzenia usunięcia Pani danych z naszego systemu. Przetwarzanie powyższych danych 

ma jedynie na celu usuniecie ich z naszego systemu oraz przesłanie potwierdzenia usunięcia 

na wskazany w powyższym formularzu adres e-mail. 


