
Polityka prywatności i RODO 
 
Dane osobowe klientów podlegają ochronie. Przywiązujemy szczególną wagę do 
ochrony prywatności klientów w związku z czym zapraszamy do zapoznania się z polityką 
prywatności realizowaną na stronie internetowej. 
 
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). 
W związku z powyższy podajemy Pani/Panu informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych 
osobowych i wskazujemy na jakich zasadach przetwarzanie to się odbywa. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest Grawerka Marcin Figaszewski z siedzibą w Poznaniu 60-409 ul. Hangarowa 3, e-mail: 
marcin.figaszewski@wp.pl 606-230-153 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe 
upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Grawerka 
Marcin Figaszewski oraz sklepu www.grawerka.eu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia 
umów sprzedaży w ramach www.grawerka.eu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w 
celach ich archiwizacji. 
Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. 
Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do 
kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta o raz do innych czynności związanych z zawarciem lub 
wykonywaniem umów sprzedaży. 

Przetwarzamy następujące dane: 

-imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres do wysyłki, adres e-mail oraz numer telefonu 

-dane rejestrowe firmy (w tym adres siedziby firmy, numer NIP) 

-imiona i nazwiska, adresy do wysyłki, adresy e-mail oraz telefony dodatkowych osób kontaktowych 

-informacje o świadczonych dla Państwa usługach w tym: sprzedanych Państwu produktach, 
złożonych zamówieniach w sklepie oraz statusach realizacji zamówień 

 
Klientom przysługuje możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych, przysługuje również 
prawo do usunięcia danych osobowych. 
 
Udostępnienie Informacji. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od 
Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. 
firmy kurierskie. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do 
wymaganego minimum. 

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy 
publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

Mają Państwo prawo wnieść skargę dotyczącą sposobu przetwarzania danych osobowych do organu 
nadzorczego, jakim jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 



Zastrzegamy, że możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Nowa wersja naszej Polityki 
Prywatności zostanie za każdym razem opublikowania na naszych stronach sklepu internetowego. 

Sklep internetowy www.grawerka.eu stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy 
"cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, 
jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze 
sklepu internetowego. 


