
POLITYKA PRYWATNOŚCI


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych 
za pośrednictwem sklepu internetowego popvinyl.pl (zwanego dalej: „Sklepem”). Właścicielem 
Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Paulina Lorek prowadząca działalność 
gospodarczą pod firmą TWC - Paulina Lorek z siedzibą w Chełmcu (33-395), ul. Boczna 1, 
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 
Ministra Rozwoju, NIP: 7343432286, REGON: 364666702, zwana dalej TWC.


2. Dane osobowe zbierane przez TWC za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane 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.


3. TWC dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów 
odwiedzających Sklep.


§2

JAK ZBIERAMY DANE 

1. TWC zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, 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, prowadzące we własnym 
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.


2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

• składania zamówienia w Sklepie;

• zgłaszania zainteresowania produktami;

• korzystania z formularza kontaktowego;

• korzystania z formularza współpracy;

• subskrypcji newslettera;

• rejestracji konta w systemie.


3. W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje następujące dane:

• imię i nazwisko;

• numer telefonu;

• adres e-mail;

• ulica wraz numerem domu/mieszkania;

• kod pocztowy oraz miejscowość.


4. W przypadku zgłoszenia zainteresowania produktem, Klient podaje następujące 
dane:


• adres e-mail.




5. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, Klient podaje następujące 
dane:


• imię i nazwisko;

• adres e-mail;

• numer telefonu.


6. W przypadku skorzystania z formularza współpracy, Klient podaje następujące dane:

• imię i nazwisko;

• adres e-mail;

• numer telefonu;

• dane na temat swojej działalności.


7. W przypadku skorzystania z subskrypcji newslettera, Klient podaje następujące 
dane:


• adres e-mail.

8. W przypadku utworzenia konta w systemie, Klient podaje następujące dane:


• imię i nazwisko;

• adres e-mail;

• numer telefonu;

• dane na temat preferowanych form dostawy;

• dane na temat punktów i lokalizacji dostaw;

• dane na temat adresów prywatnych profili social media.


9. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe 
informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub 
zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas 
dostępu, typ systemu operacyjnego.


10. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o 
linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, 
podejmowanych w naszym Sklepie.


§3

JAK WYKORZYSTUJEMY ZEBRANE DANE 

1. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane 
wybranej przez Klienta firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.


2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system imoje, jego dane osobowe są 
przekazywane do ING Banku Śląskiego S.A. (zwanego dalej: „Bank”) w związku z.

• świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia 

infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) 
Rozporządzenia).


• obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu 
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).


• w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem 
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze 
składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) 
Rozporządzenia).


• przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z 
możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto 
Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z 
Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu 
weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).




3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Tpay, jego dane osobowe są 
przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności przez spółkę Tpay.com - 
Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 
73/6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000412357.


4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej 
obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji 
Klientów, a także administrowania Sklepem.


5. Dane osobowe Klienta przechowywane są:

• W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda 

wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez TWC tak długo, aż zgoda 
nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający 
okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić TWC i jakie mogą być 
podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin 
przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz 
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.


• W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, 
wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez TWC tak długo, jak 
jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres 
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie 
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o 
świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej - trzy lata.


6. W przypadku skierowania żądania TWC udostępnia dane osobowe uprawnionym 
organom państwowym, w  szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, 
Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


§4

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

• Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił TWC.

• Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

• Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez TWC zgodnie z 

prawem przed jej cofnięciem.

• Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych 

konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub 
funkcjonalności, które zgodnie z prawem TWC może świadczyć jedynie za 
zgodą.


2. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: 
art. 17 RODO.

• Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych 

osobowych.

• 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, któremu TWC podlega;


• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług 
społeczeństwa informacyjnego.


• Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem 
sprzeciwu lub wycofaniem zgody, TWC 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, któremu podlega TWC. Dotyczy to w szczególności danych 
osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane 
zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z 
korzystaniem z usług TWC, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu 
korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla 
celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami 
sprzedaży lub świadczeniem usług.


3. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

• Użytkownik ma prawo uzyskać od Sklepu 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;


• uzyskać kopię swoich danych osobowych.

4. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.


• Użytkownik ma prawo do żądania od Sklepu niezwłocznego sprostowania 
dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawid łowe. 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 zgodnie z §6 Polityki Prywatności.


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


6. 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.


7. W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu 
zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Klienta danych 
osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej 
sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 
możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. 



W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu 
przekazania Klienta danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem 
umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, 
przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku 
modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.  
W przypadku przekazania Klienta danych osobowych do Banku w związku z 
obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta płatności na rzecz 
Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie 
danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej 
dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. 
 
W przypadku przekazania Klienta danych osobowych do Banku w celu weryfikacji 
przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w 
szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi 
przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia 
realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.  
 
W przypadku przekazania Klienta danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w 
związku z możliwością zaproponowania Klientowi dokonania zapłaty ceny za nabyty 
przez Klienta towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy 
zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły 
przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest 
wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym 
przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem 
internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.


8. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych 
jest TWC - Paulina Lorek z siedzibą w Chełmcu (33-395), ul. Boczna 1, wpisana do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 
Ministra Rozwoju, NIP: 7343432286, REGON: 364666702.


§5

MECHANIZM COOKIES, ADRES IP 

1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez TWC na 
komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik 
cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz 
indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą 
plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez TWC produkty do 
indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też 
możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w 
Sklepie.


2. TWC wykorzystuje dwa typy plików cookies:

• Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera 

zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych 
nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji 
poufnych z komputera Klientów.


• Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i 
pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies 
trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych 
informacji poufnych z komputera Klientów.




3. TWC wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w 
szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki 
sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie 
ich struktury i zawartości.


4. TWC wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

• popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com 

(administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook 
Ireland z siedzibą w Irlandii);


• zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi 
analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z 
siedzibą w USA);


5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą 
drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego 
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich 
przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies 
do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie 
możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


6. TWC może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi 
osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia 
dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi 
dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu 
traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest 
wykorzystywany przez TWC przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, 
tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej 
odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także 
w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, 
niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.


7. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. TWC nie ponosi 
odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.


§6

DOSTĘP DO DANYCH I ZABEZPIECZENIA 

1. Dane osobowe zbierane przez TWC za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).


2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu mają jedynie 
uprawnieni pracownicy TWC. 


3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie 
przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta uwzględnione zostały w paragrafie "Jak 
wykorzystujemy zebrane dane?". A w szczególności są to:

• ING Bank Śląski S.A.

• Twisto Polska sp. z o.o.

• Tpay.com - Krajowy Integrator Płatności S.A.


4. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. TWC może odmówić 
usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie regulamin, a 
zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia 
odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez TWC roszczeń od danego Klienta.


§7

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI 



1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym TWC poinformuje Klientów z 
wyprzedzeniem 7 dni.


2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@popvinyl.pl 
bądź korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu.


3. Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2020 r.


