
Polityka prywatności 

sklepu internetowego ARIANA 

I. 
OCHRONA DANYCH OSOBYCH – RODO 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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  (ogóln
e rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, 
że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Agata Salamon prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARIANA Producent 
Odzieży Damskiej Agata Salamon NIP: 836-185-08-47 z siedzibą w Lipce 
Reymontowskie 96-127, ul. Nowickiej 33 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

 realizacji złożonego przez Panią/Pana zamówienia  
 marketingu bezpośredniego i profilowania 
 rozliczeń podatkowych Administratora danych osobowych. Przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

3. Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych  

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek 
realizacji zamówienia. 

4. Czas przetwarzania danych 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia realizacji 
zamówienia. 

5. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są  

 biura rachunkowe, świadczące usługi na rzecz administratora danych 
 firmy kurierskie i logistyczne realizujące zlecenia na rzecz administratora danych 
 firmy hostingowe zapewniające platformę do funkcjonowania Sklepu 

www.lavika.pl  



 podmioty obsługujące płatności elektroniczne  
 dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i 

informatyczne wspomagające Administratora w prowadzeniu działalności 
gospodarczej 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do: 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych 
 żądania sprostowania swoich danych osobowych 
 żądania usunięcia swoich danych osobowych 
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
 żądania przenoszenia danych osobowych 

7. Prawo do cofnięcia zgody  

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
dowolnym momencie. Prośbę taką można wysłać na adres siedziby firmy lub mailowo 
sklep@lavika.pl 

Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed 
jej cofnięciem. 

8. Skarga do organu nadzorczego 

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

II. 
Pliki cookies 

 
Polityka prywatności określająca zasady gromadzenia i przechowywania  przez 
Sprzedawcę informacji zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach). 
 
1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu 

końcowym osoby korzystającej ze strony internetowej Sprzedawcy. Pliki te mogą być 
odczytywane przez system teleinformatyczny wykorzystywany na stronie 
internetowej Sprzedawcy. Każdemu komputerowi, który łączy się ze stroną 
internetową Sprzedawcy, przypisywany jest unikatowy plik cookie. Dzięki temu 
strona internetowa Sprzedawcy jest w stanie zidentyfikować komputer osoby po raz 
kolejny odwiedzającej stronę internetową Sprzedawcy i dostosować ją do 
indywidualnych preferencji użytkownika. 
 

2. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych osoby odwiedzającej stronę 
internetową Sprzedawcy, a zatem nie umożliwiają Sprzedawcy na identyfikację 
konkretnego użytkownika urządzenia końcowego. 



 
3. Strona internetowa Sprzedawcy przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym 

osoby korzystającej ze Sklepu, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich 
zawartych w następujących celach: 
a. świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę; 
b. dostosowania oferowanych usług do preferencji osoby korzystającej ze strony 

internetowej Sprzedawcy; 
c. marketingowych i statystycznych Sprzedawcy i podmiotów z nim 

współpracujących; 
d. prezentacji reklam dopasowanych do preferencji osoby korzystającej ze strony 

internetowej Sprzedawcy; 
e. utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu na Konto, dzięki czemu 

Użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny Sprzedawcy wpisywać hasła i 
loginu; 
 

4. Sprzedawca informuje, że każda osoba korzystające z jego strony internetowej może 
w dowolnym czasie dokonać zmiany tych ustawień przeglądarki internetowej, które 
dotyczą plików cookies. W szczególności może dokonać zmian uniemożliwiających 
przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze 
strony internetowej Sprzedawcy.  
 

5. Osoba korzystające ze strony internetowej Sprzedawcy może również usunąć pliki 
cookies po ich zapisaniu przez system teleinformatyczny Sprzedawcy na urządzeniu 
końcowym osoby korzystającej ze jego strony internetowej. Usunięcie plików 
cookies w ten sposób uzależnione jest od funkcji przeglądarki, z której osoba 
korzystająca ze strony internetowej Sprzedawcy korzysta, lub poprzez odpowiednie 
programy lub narzędzie dostępne w tym celu w ramach systemu operacyjnego.  
 

6. Sprzedawca informuje, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która 
uniemożliwi lub ograniczy przechowywanie plików cookies na urządzeniu 
końcowym osoby korzystającej ze strony internetowej Sprzedawcy, może 
spowodować utrudnienia w korzystaniu z tej strony. Jednocześnie Sprzedawca 
informuje, że jego system teleinformatyczny nie kojarzy informacji dotyczących 
tożsamości osoby korzystającej ze strony internetowej z danymi gromadzonymi na 
podstawie plików cookies, bez zgody tej osoby. 

 
7. Sprzedawca informuje, że pliki cookies przechowywane na urządzeniu końcowym 

osoby korzystającej ze strony internetowej mogą być wykorzystywane również 
przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów 
handlowych. 
 

8. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, Sprzedawca prosi o 
kontakt mailowy na adres: sklep@lavika.pl 

 


