
Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych

1. Prywatność

Przetwarzamy dane osobowe zebrane podczas Państwa odwiedzin na 

naszej stronie, a także podczas zamawiania produktów za pośrednictwem 

naszej strony, z zachowaniem poufności i  zgodnie z przepisami prawa.  

Należytej ochrony danych osobowych użytkowników wymagamy również od 

naszych partnerów. 

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w związku z rejestracją 

i korzystaniem ze Sklepu Internetowego są przetwarzane przez Sko-Pol 

Sp.Jawna, która jest administratorem  w rozumieniu 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) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) („RODO”). Podczas Państwa 

odwiedzin na naszej stronie zapisujemy  historię przeglądania na naszej 

stronie, a także datę i czas trwania Państwa wizyty. Informacje te są 

przetwarzane w sposób anonimowy przez nasze narzędzia analityczne. Inne 

dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy zostaną nam przez Państwa 

przekazane, np. podczas rejestrowania, brania udziału w ankiecie, przesyłania 

zapytania, a także w celach związanych z realizacją umowy.

3.  Zasady

Sko-Pol Sp.Jawna  zobowiązuje się do przestrzegania istotnych zasad 

poszanowania praw podstawowych oraz wszystkich obowiązujących przepisów 

ustawowych i wykonawczych (gromadzimy oraz przetwarzamy dane osobowe 

zgodnie z zgodnie z następującymi zasadami: zgodność z prawem, rzetelność i 



przejrzystość; ograniczenie celu przetwarzania danych;  minimalizacja danych; 

prawidłowość danych;  ograniczenie przechowywania danych;  integralność i 

poufność:

1. zgodność i zasadność: gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie te dane, 

które są niezbędne do realizacji zadeklarowanych celów;

2. poufność i integralność: wdrażamy  rozsądne środki techniczne i 

organizacyjne w celi ochrony danych osobowych przed ujawnieniem, 

utratą, zmianą lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich;

3. przechowywanie: przechowujemy dane osobowe wyłącznie tak długo, jak 

jest to konieczne do celów przetwarzania danych lub świadczenia 

określonych usług;

4. prawo dostępu: oferujemy klientom i użytkownikom możliwość 

bezpośredniego dostępu, modyfikowania i poprawiania ich danych 

osobowych poprzez konta osobiste na naszych witrynach internetowych. 

Jeśli użytkownik lub klient chce skorzystać z prawa do usunięcia swoich 

danych ma do tego pełne prawo, a my służymy pomocą. Jesli nie ma opcji

poprawienia swoich danych osobowych , prosimy o kontakt na e-mail 

skopol@wp.pl . Poprawimy je po zgłoszeniu.

4. Wykorzystywanie, cel przetwarzania i przesyłanie danych

osobowych

Sko-Pol Sp.Jawna  wykorzystuje pozyskane od Państwa Informacje o Korzystaniu

ze Strony ze względów technicznych i w związku z administrowaniem w/w 

stroną, przeprowadzeniem kwestionariuszy produktowych oraz działaniami 

marketingowymi. Powyższe dane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to 

konieczne dla wyżej wymienionych celów. Nie przekazujemy Państwa danych 

osobom trzecim wewnątrz lub na zewnątrz bez Państwa uprzedniej zgody, 

chyba że pozwalają na to właściwe przepisy prawa. Korzystamy z dostawców, 

którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. W 
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celu dotarcia do Państwa z naszymi komunikatami marketingowymi poza 

sklepem, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców.  Zewnętrzni dostawcy 

świadczą dla nas ponadto m.in. usługi hostingu, do wysyłki wiadomości email. 

Przetwarzanie Państwa danych powierzamy np.  firmom kurierskim gdyż tylko w

ten sposób możemy zrealizować Państwa zamówienie np.Geis ,Poczta Polska 

DPD Polska Sp. z o.o.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, w szczególności imię, nazwisko,

adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych 

celach:

1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, 

rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą 

elektroniczną i realizacji składanych przez Państwa zamówień;

2. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty 

znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego ;

3. w celu rozpatrywania składanych  reklamacji oraz zwrotu świadczeń w 

przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

4. wykonywania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu 

internetowego, w tym egzekwowaniu roszczeń wynikających z niniejszych

umów;

5. jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od nas informacji 

marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną 

informacji handlowych, dane osobowe będą przetwarzane przez nas 

również w celu przekazywania informacji o naszym sklepie, ofercie i 

promocjach.

Sko-Pol Sp.Jawna  jest także uprawniona do udostępniania danych osobowych 

w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. na żądanie organów ścigania), w 



celu rozpatrywania roszczeń, a także ochrony praw, własności i bezpieczeństwa

osób.

5. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zapewniamy realizację uprawnień wskazanych poniżej. Można realizować swoje

prawa przez zgłoszenie żądania skopol@wp.pl. Dodatkowo można dokonać 

wybranych zmian w ustawieniach Konta w zakładce Ustawienia  po zalogowaniu

do Serwisu.

1. Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie 

rejestracji do Sklepu internetowego , jak również podczas korzystania z 

poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie 

zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa 

na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej 

cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych 

konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub 

funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za 

zgodą (np. Udostępnianie Profilu). Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania newslettera to możesz to zrobić 

wysyłając email na skopol@wp.pl.

2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania 

Twoich danych osobowych, w tym profilowania.

Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących 

naszych produktów lub usług , będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na 

przetwarzanie  danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.



3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych 

osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy 

traktować jako żądanie usunięcia konta w sklepie internetowym .

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem 

sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe 

w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię,

nazwisko, adres e-mail oraz historię zamówień, które to dane zachowujemy 

dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z 

naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych 

osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia 

uniemożliwimy ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z 

których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych 

żądaniem. Nie będziemy też do ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym 

marketingowych.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

5. Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane 

osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo, uzyskać dostęp do swoich 

danych, uzyskac informacje o celach przetwarzania , uzyskać kopie swoich 

danych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

6. Prawo do sprostowania danych



Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych 

osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce „Twoje konto”. W 

odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas 

sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia 

(jeżeli są niekompletne). W tym celu możesz również zwrócić się do nas z 

żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby 

na adres e-mail:skopol@wp.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie 

zarejestrowanego w Sklepie Internetowym .

Podstawa prawna: art. 16 RODO

7. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a 

następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora 

danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz 

również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas 

bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie 

możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv,ods. Format 

csv,ods jest formatem powszechnym .

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

8. Czas na spełnienie żądania

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z 

żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. 

Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań 

– nie będziemy mogli spełnić twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je 

w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując cię uprzednio o zamierzonym 

przedłużeniu terminu.
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Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 90 godziny na dokonanie 

aktualizacji wybranych przez ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego 

może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów 

wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

9. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania 

twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa

przyznane ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia 

skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Pliki COOKIE i podobne technologie

1. Czym są pliki „cookies”?

1. W  trakcie  świadczenia  usług  stosujemy  profesjonalne  technologie  do

gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookies”.

2. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków,

które  są  wysyłane  i  zapisywane  na  urządzeniu  końcowym  (np.

komputerze,  laptopie,  tablecie,  smartfonie)  używanym  przez  Klienta

podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Informacje te przesyłane są do

schowka  używanej  przeglądarki,  która  wysyła  je  z  powrotem  przy

następnych  wejściach  na  stronę  internetową.  Pliki  „cookies”  zawierają

informacje  niezbędne  do  prawidłowego  korzystania  ze  Sklepu  i

najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą,

czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Na jakiej podstawie są przetwarzane?

Pliki  „cookies”  przetwarzamy na podstawie art.  173 ustawy z  dnia  16

lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z

późn.  zm.).  W  ramach  świadczonych  usług  prosimy  o  dobrowolne



wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  plików  „cookies”  poprzez

przechowywanie  informacji  lub  uzyskiwanie  dostępu  do  informacji  już

przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Udzielenie  zgody  na  przetwarzanie  plików  „cookies”  następuje  w

szczególności  poprzez  użycie  przycisku  zawierającego  oświadczenie  o

wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  plików  „cookies”  lub  potwierdzenie

zapoznania  się  z  jego  warunkami.  Zgoda  ta  może  być  wycofana  w

każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej

zarządzania plikami „cookies”.

3. Jakie pliki „cookies” są przez nas wykorzystywane i za co
właściwie odpowiadają?

Pliki „cookies” możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod 
podziału.

Pod względem celów stosowania plików „cookies”, rozróżniamy ich trzy 
kategorie:

pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu 

oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać, np. 

uwierzytelniające pliki „cookies”. Bez ich zapisania na urządzeniu 

Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe,

pliki  funkcjonalne  –  pliki  umożliwiające  zapamiętanie  wybranych

przez  Klienta  ustawień  i  dostosowanie  ich  do  jego  potrzeb  i

preferencji,  np.  w zakresie  wybranego języka,  rozmiaru  czcionki,

wyglądu strony internetowej. Pozwalają one

Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez 

ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych 

funkcjonalności Sklepu może być ograniczone,

pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe.

Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Sklepie lub

poza nim do preferencji  Klienta. Bez ich zapisania na urządzeniu

Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być

ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików 
„cookies”:

pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Klienta,



pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Klienta
Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami „cookies”,
wyodrębniamy:

pliki  „cookies”  własne  -  pozwalają  na  rozpoznanie  urządzenia  
Klienta  i  wyświetlenie  strony  internetowej  Sklepu

dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co 

korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i 

przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta, 

możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania,utrzymywanie 

sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, 

czy dostosowanie do preferencji Klienta, jak np. rozmieszczenie 

treści, język czy jej kolor.

pliki „cookies” zewnętrzne/podmiotów trzecich - Sprzedawca 

może wykorzystywać pliki „cookies” stosowane przez Google 

Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, 

Stany Zjednoczone w ramach usług:
1.

Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości 
kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google

Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii 
reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,

a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie 
statystyk ruchu,

Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, 

które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w 

ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta,

YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które 

umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. 

może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta.

Sprzedawca  może  wykorzystywać  pliki  „cookies”  stosowane  przez

Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Pliki  te  mogą  być  stosowane  w  celu  połączenia  kont  użytkownika:  w

zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Sklepu, o

ile  Sprzedawca  udostępnia  taką  funkcjonalność.  Pliki  te  mogą  być

również  wykorzystywane  w  celu  przetwarzania  w  serwisie  Facebook



czynności  Klienta,  wykonanych  z  użyciem przycisków „Udostępnij”  lub

„Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

4. Zarządzanie plikami „cookies” i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie

plików  „cookies”  i  innych  informacji  na  urządzeniu  końcowym.  Jeżeli

Klient  nie  zgadza  się  na  zapisywanie  tych  plików,  konieczna  jest

odpowiednia  zmiana  ustawień  przeglądarki  internetowej.  Możliwe  jest

wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki

lub  dla  konkretnej  witryny,  a  także  ich  usuwanie.  Sposób  zarządzania

plikami  zależy  od  używanego  oprogramowania.  Aktualne  zasady

zarządzania  plikami  można  znaleźć  w  ustawieniach  stosowanej

przeglądarki internetowej.

Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak

pamiętać,  że  ograniczenia  w  ich  stosowaniu  mogą  utrudnić  lub

uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Sklepu.

5. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Sklep  może  zawierać  odnośniki  do  innych  stron  internetowych  lub

oprogramowania.  Nie  ponosimy odpowiedzialności  za  obowiązujące  na

tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki

prywatności i przetwarzania plików „cookies”. Zalecamy zapoznanie się z

polityką prywatności i plików „cookies” tych stron lub oprogramowania po

wejściu na nie lub przed ich instalacją.

6. Dzienniki serwerowe

To  wewnętrzne  dzienniki  zdarzeń  serwera  Sklepu,  automatycznie

zapisujące  żądania  stron,  które  są  wysyłane gdy  Klienci  korzystają  ze

Sklepu.  Dzienniki  serwerowe  zawierają  żądanie  strony  wysłane  przez

Klienta,  adres  IP,  typ  przeglądarki,  język  przeglądarki,  datę  i  godzinę

żądania, a także mogą zawierać (ale nie muszą) co najmniej jeden plik

„cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta.



Dane  gromadzone  w  dziennikach  serwerowych  są  przez  nas

wykorzystywane  przez  czas  nieokreślony,  wyłącznie  w  celu

administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów

trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W  związku  z  korzystaniem  ze  Sklepu  przez  Klientów,  w  sposób

automatyczny  możemy  zbierać  i  zapisywać  w  dziennikach  serwerów

szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane

przez  Klienta  żądania  związane  ze  świadczeniem  usług  drogą

elektroniczną,  adres  IP  oraz  dane  techniczne  o  działaniu  Sklepu  w

związku  z  czynnościami  dokonywanymi  przez  Klienta.  Są  tow

szczególności  informacje  o  rozpoczęciu,  zakończeniu  oraz  zakresie

każdorazowego  korzystania  z  usługi  świadczonej  drogą  elektroniczną.

Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie

na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

7. Pamięć podręczna

Świadcząc  usługi  na  rzecz  Klientów,  możemy w sposób  automatyczny

korzystać  z  pamięci  podręcznej  przeglądarki,  aplikacji  lub  urządzenia

Klienta.  Korzystanie  to  polega  na  przechowywaniu  danych  w  pamięci

przeglądarki,  zainstalowanej  w  urządzeniu  Klienta.  W  ramach  pamięci

lokalnej,  możliwe  jest  przechowywanie  danych  międzysesyjnie,  tj.

pomiędzy  kolejnymi  sesjami  Klienta.  Celem  korzystania  z  pamięci

podręcznej  jest  przyspieszenie  korzystania  ze  Sklepu,  poprzez

wyeliminowanie  sytuacji,  w  której  te  same  dane  byłyby  wielokrotnie

pobierane ze Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe Klienta.

8. Geolokalizacja
3.

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie

plików  „cookies”,  możemy  korzystać  z  funkcjonalności  geolokalizacji,

polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu

Klienta. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika

GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

9. Tag pikselowy



My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie

plików  „cookies”,  możemy  korzystać  z  funkcjonalności  tagów

pikselowych.  Są  to  elementy  publikowane  w  treściach  cyfrowych  i

umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Klienta na stronie

internetowej.

Zmiany Polityki plików „cookies”
4.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki plików „cookies”. 

W takim przypadku, opublikujemy jej zmiany w niniejszej lokalizacji.

Sko-Pol Sp.Jawna Anna Jerzy Włodarczyk

ul.Boh.Warszawy 33

 28-100 Busko Zdrój      
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