
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych 

za pośrednictwem Serwisu internetowego www.akcept.przeworsk.pl (zwanego dalej: „Serwisem 
Internetowym”). 

2. Administratorem firma Akcept Sp. z o.o., wpisana Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 
0000185936, NIP: 7921943585, REGON: 651425630.  

3. Dane osobowe zbierane przez Akcept Sp. z o.o., za pośrednictwem strony internetowej 
www.akcept.przeworsk.pl, zwanym dalej: Administratorem, przetwarzane są zgodnie 
z Rozporządzeniem 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), zwane również RODO. 

4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników 
odwiedzających Serwis Internetowy.  
 

§ 2 
Rodzaj i cele przetwarzanych danych 

 

1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących  we własnym imieniu  
działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne 
lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym  ustawa przyznaje zdolność 
prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.  

2. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:  
- wysłania zapytania z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej 
www.akcept.przeworsk.pl – zbierane dane: 
   Imię 
   Telefon 
   

    2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:  

a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego 
szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli   
Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie   uzasadniony  interes, prowadzenie 
statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz 
ułatwienie korzystania z Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.   

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych 
dotyczących produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie 
jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.  

c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator  nie będzie miał innej podstawy 
prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, 
wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.    

 
 
 
 
 
 

           3. Prawo do usunięcia danych:   



a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych 
osobowych. 

b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: 

                    - dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub   
                      w których były przetwarzane, 

                    - wycofał określoną zgodę w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane  
                      w oparciu o jego zgodę, 

                    - wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach                        
                      Marketingowych, 

                    - dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

                    - dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku  
                      prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego.                     

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub 
wycofaniem zgody, Administrator  może zachować pewne  dane   osobowe w zakresie, 
w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń, 
jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Dotyczy to w szczególności 
danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, telefon, które to dane zachowywane 
są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług  
Serwisu. 

  
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:  

a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. 
Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych 
funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych 
objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym 
marketingowych.   
b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych 
w następujących przypadkach: 

           - gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator  
             ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie  
             dłużej jednak niż na 7 dni, 

           - gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych  
              Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania, 

           - gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub  
             wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia,  
             dochodzenia lub obrony roszczeń, 

           - gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie  
             następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną  
             sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad  
             interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika. 
 
            5. Prawo dostępu do danych:  
                a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza  
                    dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo: 

                   -  uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, 

                   - uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych  
                     danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,  
                     planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach  
                     ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania  
                     danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy  

 



                     RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych  
                     danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu  
                     oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych  
                     danych poza Unię Europejską. 
 

         6. Prawo do sprostowania danych:  

         a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego  
        sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.   
        Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma  
        prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez  
        przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty  
        elektronicznej. 

         
         7.   Prawo do przenoszenia danych:  

 a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył 
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, 
administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane 
osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu 
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.  

8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym  
    z powyższych praw,  Administrator  spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia  
    niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak  
    Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu  
    kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od  
    otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. 

9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski  
    dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących  
     mu uprawnień. 

10. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych  
      klauzul umownych kierując zapytanie.  

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  
      Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony  
      danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 
 

§ 6 
Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 

 

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe 
innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub 
do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących  
grup odbiorców: 

a. Kurierzy 
b. Firma hostingowa na zasadzie powierzenia 
c. Operatorzy płatności 
d. Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu 

realizacji działania strony. 
 
 
 
 

§7 



Dodatkowe wykorzystywanie danych osobowych 
 

1. Serwis wykorzystuje dane osobowe dodatkowo w następujących celach: 
a. Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów 
b. Realizacja zamówionych usług. 

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w 
następujący sposób:  

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają 
wprowadzone do systemów Operatora. 

2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. 
„ciasteczka”).    

 

§8 
Zarządzanie bezpieczeństwem 

 

1. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane  połączenie 
podczas przesyłania danych osobowych. 

2. Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych 
światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych 
przez sieć Internet.   

 

 

 

 

 

 

 

 


