POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU
INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu
Internetowego jest Natalia Rynkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
Maximus Natalia Rynkowska (adres prowadzenia działalności i do korespondencji: ul.
Sędzickiego 7, 84-200 Wejherowo) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, NIP 5882204640, REGON 221913152, adres poczty
elektronicznej: sklep@maximusparts.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca
jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia
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.
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są
przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie
poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i
rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa
Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu
Internetowego dostępnego pod adresem:
http://maximusparts.pl/download/regulamin.html

§2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i
korzystaniem ze Sklepu Internetowego iparts.pl są przetwarzane przez Maximus Natalia
Rynkowska, która jest administratorem tych danych w rozumieniu Rozporządzenia
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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) („RODO”).
Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie zapisujemy m.in. Państwa adres IP, a
także adres strony, z której Państwo do nas trafili, historię przeglądania na naszej stronie,
a także datę i czas trwania Państwa wizyty. Informacje te są przetwarzane w sposób
anonimowy przez nasze narzędzia analityczne. Inne dane osobowe są zbierane tylko
wtedy, gdy zostaną nam przez Państwa przekazane, np. podczas rejestrowania, brania
udziału w ankiecie, przesyłania zapytania, a także w celach związanych z realizacją
umowy.
Niezależenie od kanału sprzedaży lub kontaktu Maximus Natalia Rynkowska
zobowiązuje się chronić prywatność klientów i użytkowników poprzez zapewnienie
ochrony, poufności i bezpieczeństwa powierzonych nam danych osobowych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

2. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku
umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego
na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i
wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 1.1. w celach
dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.
3. marketingu bezpośredniego związanego z prowadzoną działalnością na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym (ale nie wyłącznie) przesyłania informacji
handlowych na podany adres e-mail, wykonywania połączeń telefonicznych na wskazany
numer, prezentowania ofert promocyjnych w ramach prowadzonych kampanii, przez
wszystkie prowadzone kanały sprzedaży.
3. Administrator oświadcza, że nie sprzedaje i nie udostępnia zgromadzonych danych
osobowych podmiotom niezwiązanym z realizacją umów.

4. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym w związku
z realizacją i wykonywaniem praw wynikających z umów w tym, ale nie wyłącznie,
podmiotom świadczącym usługi:
•księgowe
•windykacyjne
•informatyczne
•marketingowe
•kurierskie i pocztowe
•prawne
•zaplecza administracyjnego
§3 COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
1. Usługodawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas
korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane
na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Mechanizm
Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o
Usługobiorcach Sklepu Internetowego. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne
do korzystania z Konta oraz Formularza Zamówienia, gdyż na jego podstawie działa
mechanizm sesji zalogowanego do Konta oraz składania Zamówienia poprzez Formularz
Zamówienia.
§4 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje:
•prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
•prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
•prawo dostępu do danych
•prawo żądania sprostowania danych osobowych
•prawo żądania usunięcia danych osobowych
•prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
•prawo do przenoszenia danych osobowych
2. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
3. Kontakt związany z ochroną danych osobowych w Maximus Natalia Rynkowska:
•telefonicznie + 48 791925008
•drogą elektroniczną admin@maximusparts.pl
•listownie na adres firmy z dopiskiem „Dane osobowe”

4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli istnieją przesłanki
wynikające z przepisów prawa
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności
obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony,
zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy
tylko Sklepu Internetowego.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną:
1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego
przez Usługobiorcę.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się
odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy
prawa polskiego.

