Szanowni Państwo,
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO), obowiązującym od dnia 25 maja 2018r., poniżej informujemy
Państwa o tym, kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one
przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.
1. Administratorem Państwa danych jest:
TOP-MARKET
ul. Boryszewska 22
05-462 Wiązowna
NIP: 952-001-53-43
tel.: +48 22 780 45 75
fax: +48 22 780 45 70
kom.: 603-179-990
e-mail: sbh@sbh.polweb.net
strona internetowa: www.sbh.polweb.net
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umów zawieranych pomiędzy
Kupującym a Sprzedawcą, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych
osobowych". Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówień,
rozpatrywania reklamacji czy zwrotu świadczeń związanych z odstąpieniem od umowy.
Dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na
to zgodę. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest uniemożliwienie realizacji
zamówień, czy podjęcia działań marketingowych, na które Kupujący lub Sprzedający
wyraża zgodę.
3. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec
ich przetwarzania, żądanie ich usunięcia lub zostanie cofnięta zgodna na ich przetwarzanie.
Dane osobowe będą ponadto przechowywane przez okres wymagany prawem (tj. cele
podatkowe i rachunkowe, archiwizacyjne).
4. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich
poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania danych i prawo do ich przenoszenia. Mogą Państwo ponadto w dowolnym
momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano już na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.

6. W celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, Administrator może
przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi kurierskie,
rozliczeniowe oraz obsługującym płatności elektroniczne.
7. Administrator oświadcza, że strona Serwisu jest wolna od treści naruszających prawa osób
trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające
informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa
jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania,
które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze,
wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź
religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa
osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia
dóbr prawnie chronionych.
8. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub
modyfikacji funkcji lub właściwości stron www Serwisu, a także zaprzestania działalności,
przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych
przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora
danych nie mogą naruszać praw użytkownika. O stosownych zmianach oraz dacie ich
wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez
zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
CEL ZBIERANIA DANYCH
Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania a także
umożliwienie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie
Serwisu.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług
lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na
stronach Serwisów www Administratora komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności
lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem
których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób
określony w niniejszej Polityce Prywatności.

