
Polityka prywatności sklepu internetowego www.tabletoporder.com (stan na 26 lipca
2021 r.)

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zainteresowanie ochroną danych na naszej stronie internetowej.
Chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie, wiedząc, że dbałość o ochronę danych
jest wyznacznikiem naszej jakości i dbałości o Klienta.

1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej
dostępnej pod adresem: www.tabletoporder.com/shop, zwanej dalej Sklepem
internetowym, jest Bartosz Czernik prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą FORMAT7 BARTOSZ CZERNIK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra
właściwego ds. gospodarki, NIP: 8992686274, REGON: 366209280, nr tel:
+48 451 055 104 e-mail: hello@tabletoporder.com

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, a w tym w szczególności Rozporządzenie 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 dalej RODO,
ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018,
poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych
osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności
pozyskanych od Państwa danych osobowych.

3. Ponadto informujemy, że wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz
środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia
ochrony danych osobowych. Dodatkowo posiadamy stosownie wdrożoną
dokumentację, dzięki której przetwarzanie danych osobowych odbywa się
zgodnie z prawem. Zapewniamy również egzekwowalność Państwa praw.

4. Przetwarzanie danych przez Administratora danych osobowych na stronie
internetowej www.tabletoporder.com/shop jest konieczne w celu:

a) skorzystania z oferty naszego Sklepu internetowego poprzez złożenie zamówienia
za pośrednictwem formularza zamówienia, w tym złożenie takiego zamówienia bez
konieczności rejestracji (zakładania Konta) w Sklepie internetowym,

b) wysyłki Produktów zamówionych przez Państwa w naszym Sklepie internetowym,

c) odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienia kontaktu za pośrednictwem
poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym,
poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego oraz LiveChatu;



d) dobrowolnej rejestracji – założenia przez Państwa Konta w naszym Sklepie
internetowym; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane, aby
ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z naszego Sklepu internetowego do
momentu wyrejestrowania (usunięcia Konta),

e) realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo
informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo
zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do
subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.

5. Wskazujemy, iż wraz z wyświetleniem strony internetowej
www.tabletoporder.com/shop następuje wymiana różnych informacji między Państwa
urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe.
Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji
naszej strony internetowej lub do wyświetlania reklam w przeglądarce Twojego
urządzenia końcowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej
Polityce plików cookies.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu składania zamówień

1. W celu przeprowadzenia procesu Zamówienia Produktu bez zakładania Konta w
naszym Sklepie na podstawie artykułu 6 ustęp 1 lit. f) RODO, przetwarzamy
następujący zakres danych osobowych swoich Klientów:

a) imię i nazwisko – gdy jako Użytkownicy naszego Sklepu internetowego (w tym
Klienci lub potencjalni Klienci) przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty
elektronicznej, Formularza zamówienia, Formularza założenia Konta, poczty
tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z oferty naszego
Sklepu internetowego, a także w celu właściwego zaadresowania przesyłki
zawierającej zamówiony przez Państwa Produkt i świadczenia przez nas na
Państwa rzecz innych usług i wystawienia rachunku/faktury;

b) adres zamieszkania lub korespondencyjny – jest niezbędny do prawidłowej
wysyłki zamówionych Produktów, jego wskazanie jest konieczne w przypadku
dokonania zakupów w naszym Sklepie w celu wysyłki Produktów i wystawienia
rachunku/faktury;

c) numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z
Państwa strony (w tym jako Klientów lub potencjalnych Klientów), a także wtedy, gdy
przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, Formularza
rejestracyjnego, Formularza zamówienia lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia
nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z wysyłką
zamówionego przez Państwa Produktu, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na
pytania związane z naszą ofertą;



d) adres e-mail – gdy jako Użytkownicy naszego Sklepu internetowego (w tym
Klienci lub potencjalni Klienci) przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za
pośrednictwem poczty elektronicznej, Formularza rejestracyjnego, Formularza
założenia Konta, Formularza zamówienia, jak również za pośrednictwem poczty
tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail wysyłamy do
Państwa potwierdzenie złożonego zamówienia, kontaktujemy się z Państwem w
razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizacją zamówienia, a także
odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą (m.in. za pośrednictwem
LiveChat);

e) NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób,
które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,

f) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń
realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w
logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz
statystycznych, w tym w szczególności do

zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje

połączenie),

g) ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych
spraw lub

mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Sklepu internetowego
(w tym jako klientów lub potencjalnych klientów) za pośrednictwem poczty
elektronicznej, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.

2. Ponadto Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zaoferowania
Państwu różnych metod płatności.

3. Dodatkowo w przypadku przerwania zamówień zapisujemy dane otrzymane
do momentu przerwania procesu w celu (technicznej) optymalizacji procesu
zamówienia i do identyfikacji (możliwych) przebiegów oszustw oraz aby móc
odpowiedzieć na Państwa zapytania dotyczące procesów zamówień.

4. Dane zgromadzone w celu zabezpieczenia procesu zamówienia, łącznie z
danymi osobowymi pochodzącymi z przerwanych zamówień, zapisujemy na
okres maksymalnie dwunastu miesięcy. Po upływie tego okresu
przechowywania danych, przetwarzane dane są usuwane.

5. Państwa dane osobowe w ramach składania Zamówienia bez zakładania
Konta nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku gdyby dane
osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a



Administrator będzie stosować niezbędne zabezpieczenia, o których mowa w
rozdziale V RODO.

6. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez
wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby,
której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa
publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym,
organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w
powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

7. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom
przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych
Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych
zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane
osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie
powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia
Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić
swojej działalności w ramach Sklepu internetowego ani dostarczać Państwu
przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych
Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności
następującym podmiotom:

a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa
nasz Sklep internetowy,

b) świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania
przesyłek z zamówionymi Produktami,

c) świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego
funkcjonowania Sklepu internetowego.

8. Aby zapewnić poufność Twoich danych osobowych, nasi pracownicy
zaangażowani w proces przetwarzania danych nie mogą zbierać, przetwarzać ani w
żaden sposób wykorzystywać Twoich danych bez wyraźnego upoważnienia. Są oni
regularnie szkoleni z zasad ochrony danych, a także umownie zobowiązani do
zachowania danych w poufności na

początku swojego zatrudnienia. Obowiązek ten trwa nadal pomimo zakończenia
stosunku pracy.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach założenia i korzystania z Konta w
Sklepie internetowym na stronie www.tabletoporder.com/shop

1. Założenie Konta w celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym nie jest
obligatoryjne.



2. W celu założenia Konta w Sklepie internetowym należy wypełnić stosowny
formularz
założenia Konta.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w ramach Konta jest art. 6 ust. 1
lit. b RODO,
tzn. dostarczają Państwo nam te dane na podstawie łączącej nas umowy o
świadczenie usług.

4. W przypadku, gdy nie korzystali Państwo wcześniej ze Sklepu internetowego
za pośrednictwem założonego Konta, po raz pierwszy poprosimy Państwa o
podanie adresu mailowego. W przypadku, gdy adres mailowy zawiera dane
osobowe, będą one w ten sposób
przetwarzane w ramach korzystania z Konta w naszym Sklepie internetowym.

5. W ramach korzystania z Konta użytkownika w ramach naszego Sklepu,
możesz podać nam
dodatkowe dane osobowe takie jak:

a) imię i nazwisko – w celu skorzystania z oferty naszego Sklepu internetowego, a
także w celu właściwego zaadresowania przesyłki zawierającej zamówiony przez
Państwa Produkt i świadczenia przez nas na Państwa rzecz innych usług,

b) adres zamieszkania lub korespondencyjny – w celu wysyłki zamówionych
Produktów; jego wskazanie jest konieczne w przypadku dokonania zakupów w
naszym Sklepie,

c) numer telefonu – w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie
zaistnienia takiej potrzeby w związku z wysyłką zamówionego przez Państwa
Produktu,

d) adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie
złożonego zamówienia, kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej
potrzeby związanej z realizacją zamówienia, a także odpowiadamy na pytania
związane z naszą ofertą (m.in. za pośrednictwem LiveChat), dodatkowo za
pośrednictwem adresu e-mail logują się Państwo do naszego Sklepu;

e) NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób,
które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,

f) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń
realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w
logach systemowych), identyfikatory online, takie jak ID urządzenia, szczegóły
przeglądarki (np. jej nazwa i wersja), nazwa i wersja systemu operacyjnego
urządzenia, z którego korzystasz oraz przybliżoną, w oparciu o dane sieci,
lokalizację Państwa urządzenia, gdy się logujesz. wykorzystywane są w celach
technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych
informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),



g) ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych
spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Sklepu
internetowego.

6. W celu logowania do Konta będziemy wykorzystywać Państwa adres e-mail.
7. Aby zapewnić Państwu optymalny komfort korzystania z naszych usług,

przechowujemy Państwa dane osobowe w ramach Konta. Po założenia
swojego konta, nie muszą Państwo

ponownie podawać swoich danych osobowych przez cały okres użytkowania.

8. W ramach korzystania z Konta użytkownika mogą Państwo zapoznać się oraz
dokonać zmian w swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach
Konta.

9. W celu utworzenia i korzystania z Konta, konieczne jest wprowadzenie hasła
użytkownika. Jest ono używane łącznie z Państwa adresem e-mail w celu
uzyskania dostępu do Konta. Aby ukończyć proces rejestracji, konieczna jest
walidacja Państwa adresu e-mail. W tym celu, na wskazany przez Państwa
adres wyślemy kod, o którego wprowadzenie poprosimy na stronie. Bez
weryfikacji adresu e-mail, korzystanie z Konta nie będzie możliwe.

10.Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne
przypadkach wskazanych w tym punkcie, w tym w szczególności:

a)

pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym,

b) w celu wysyłki Produktów zamówionych przez Państwa w naszym Sklepie
internetowym,

c) w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienia kontaktu poprzez
LiveChat oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego
dostępnego w Sklepie internetowym, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego,

d) w celu dobrowolnej rejestracji – założenia przez Państwa Konta w naszym Sklepie
internetowym; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane, aby
ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z naszego Sklepu internetowego do
momentu wyrejestrowania (usunięcia Konta),

11. Państwa dane osobowe w ramach procesu składania Zamówienia z
rejestracją Konta nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku gdyby dane
osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a



Administrator będzie stosować niezbędne zabezpieczenia, o których mowa w
rozdziale V RODO.

12.Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez
wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby,
której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa
publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym,
organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w
powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

13.Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom
przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych
Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych
zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane
osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie
powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia
Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić
swojej działalności w ramach Sklepu internetowego ani dostarczać Państwu
przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych
Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności
następującym podmiotom:

a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa
nasz Sklep internetowy,

b) świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania
przesyłek z zamówionymi Produktami,

c) świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego
funkcjonowania Sklepu internetowego.

w celu skorzystania z oferty naszego Sklepu internetowego poprzez złożenie
zamówienia za

14. Aby zapewnić poufność Twoich danych osobowych, nasi pracownicy
zaangażowani w proces przetwarzania danych nie mogą zbierać, przetwarzać ani w
żaden sposób wykorzystywać Twoich danych bez wyraźnego upoważnienia. Są oni
regularnie szkoleni z zasad ochrony danych, a także umownie zobowiązani do
zachowania danych w poufności na początku swojego zatrudnienia. Obowiązek ten
trwa nadal pomimo zakończenia stosunku pracy.


