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Polityka prywatności 

sklepu internetowego ehydraulika.pl 

 

  

Ponieważ dbamy o Państwa prywatność, poniżej prezentujemy podstawowe informacje o 

zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz plikach cookies, które są 

wykorzystywane przez system naszego sklepu. Informacje te zostały przygotowane z 

uwzględnieniem RODO, czyli europejskiego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

  

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PLATAN MARCIN 

KRAWCZYCKI z siedzibą w Warszawie (03-984), ul. Umińskiego 1/82, NIP: 952 199 02 

05, REGON 140829738 

  

Dane osobowe i prywatność 

Jeśli zamierza Pani/Pan dokonywać zakupów za pośrednictwem naszego sklepu konieczne 

będzie podanie nam Państwa danych osobowych. Dane te przetwarzane są przez nas we 

wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem naszego sklepu. 

  

Cel przetwarzania 

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach: 

 1. Jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do: 

• Tworzenia i zarządzania kontem w ramach platformy ehydraulika.pl; 

• Przetwarzania zamówień, w tym obsługi, weryfikacji, wysyłki towarów i 

wystawiania faktur; 

• Obsługi anulacji zamówień i rozwiązywania kwestii związanych z zamówieniami, z 

zakupionymi towarami lub usługami; 

• Zwrotu towarów zgodnie z przepisami prawa; 

• Zwrotu wartości towarów zgodnie z przepisami prawa; 

• Świadczenia usług wsparcia, w tym udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące 

zamówień lub towarów i usług ehydraulika.pl  

Przetwarzanie Państwa danych osobowych do tych celów jest konieczne do zawarcia i 

wykonania umowy między ehydraulika.pl a Państwem. Dodatkowo, przepisy prawa 

wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych  i rachunkowych. 
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2. Do ulepszania naszych usług 

Zawsze chcemy oferować Państwu najlepsze doświadczenia z zakupami online. W tym celu 

możemy gromadzić i wykorzystywać informacje o Państwa zachowaniach zakupowych. 

Możemy zaprosić Cię do wypełnienia ankiet dotyczących Twojego zadowolenia z realizacji 

zamówienia. Możemy prowadzić, bezpośrednio lub przy pomocy partnerów, badania i analizy 

pod kątem funkcjonalności naszej platformy handlowej, poprawy działania usług czy 

oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb kupujących oraz ich zwyczajów zakupowych. 

Opieramy powyższe działania na naszym prawnie uzasadnionym interesie w prowadzeniu 

działalności gospodarczej, zawsze dbając o to, aby nie naruszały one podstawowych praw i 

wolności. 

Jakie dane osobowe są przetwarzane? 

1. Dane wprowadzone przez Państwa 

W przypadku zawarcia z nami umowy, wypełnienia pól rejestracyjnych lub wyrażenia przez 

Państwa zgody, przetwarzamy przekazane przez Państwa dane osobowe, w szczególności 

dane określone w punkcie 2. 

2. Dane rejestrowane automatycznie 

W celu zapewnienia Państwu potrzebnych informacji na naszej stronie internetowej, 

przetwarzamy również następujące dane: 

 Adres strony, którą odwiedzasz na naszej stronie internetowej 

 adres strony internetowej, którą odwiedziłeś bezpośrednio przedtem (tzw. "odsyłacz") 

 datę i godzinę wizyty 

 Właściwości urządzenia, w szczególności system operacyjny, używana przeglądarka i 

rozmiar okna przeglądarki. 

 Adres IP urządzenia 

 numery identyfikacyjne, które przechowujemy w urządzeniu. Dzięki temu numerowi 

identyfikacyjnemu możemy rozpoznać Państwa urządzenie na stronie internetowej. Z 

technicznego punktu widzenia te numery identyfikacyjne są przechowywane w tzw. 

cookies lub eTags. 

 Identyfikatory urządzeń, które składają się z indywidualnych cech urządzenia 

mobilnego. Na podstawie tych identyfikatorów urządzeń możemy również rozpoznać 

urządzenie na stronie internetowej. Przykładami takich identyfikatorów urządzeń są 

o „Ad-ID" systemu operacyjnego Apple iOS. 

o „Identyfikator reklamowy" systemu operacyjnego Android 

 

Podstawa przetwarzania danych: 

 Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 Pani/Pana zgoda wyrażona przez stronę naszego sklepu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

 Nasz prawnie uzasadniony interes związany z ewentualnym ustaleniem, 

dochodzeniem lub obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
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 Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach 

marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Podanie danych: 
Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku gdy dotyczy chęci dokonania zakupów za 

pośrednictwem systemu naszego sklepu, jest to konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. 

 

Skutek niepodania danych: 
W zależności od celu, w jakim dane są podawane: 

 brak możliwości zarejestrowania się systemie sklepu, 

 brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży, 

 brak możliwości otrzymywania informacji o nowościach, promocjach czy ofertach 

specjalnych – jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pan danych miałaby być zgoda. 

 

Możliwość cofnięcia zgody: 
Posiada Pani/Pan możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej 

chwili. W celu cofnięcia zgody należy wysłać maila na adres sklep@ehydraulika.pl lub 

listownie na adres PLATAN MARCIN KRAWCZYCKI z siedzibą w Warszawie (03-

984), ul. Umińskiego 1/82.  

Przetwarzanie przez nas danych do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody pozostaje 

zgodne z prawem.  

  

 

Profilowanie 

W ramach systemu naszego sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do 

Pani/Pana zainteresowań, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane 

Pani/Pana dane osobowe. Dokonywane przez nas profilowanie nie będzie: 

 wywoływać wobec Pani/Pana skutków prawnych, 

 wpływać na Pani/Pana w podobnie istotny sposób. 

  

 

Okres przetwarzania 

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu 

podstawę prawną, a więc do chwili, w której: 

 ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową sprzedaży przez 

którąkolwiek ze Stron lub 

 zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą. 

W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej. 
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Bezpieczeństwo danych 

Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z 

właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą 

certyfikatu SSL. 

 

Państwa uprawnienia 

Dodatkowo przysługuje Pani/Pana prawo żądania: 

 dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

 ich sprostowania, 

 usunięcia lub 

 ograniczenia przetwarzania. 

A także prawo: 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 żądania przeniesienia danych do innego administratora (od 25 maja 2018 r.). 

Prosimy o kontakt z nami, jeśli chce Pani/Pan skorzystać ze swoich praw. 

Jeśli Pani/Pan uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość 

złożenia skargi do organu nadzorczego. 

 

Ciasteczka 

Witryna naszego sklepu, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies 

(ciasteczek). Pliki te: 

 są zapisywane w pamięci Pani/Pana urządzenia (komputera, telefonu, itd.); 

 umożliwiają Pani/Panu, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji witryny; 

 nie powodują zmian w ustawieniach Pani/Pana urządzenia. 

Korzystając z odpowiednich opcji Pani/Pana przeglądarki, istnieje możliwość: 

 usunięcia plików cookies, 

 blokowania wykorzystania plików cookies w przyszłości. 

 

W naszej witrynie ciasteczka wykorzystywane są w celach: 

 zapamiętywania informacji o Pani/Pana sesji, 

 statystycznych, 

 marketingowych, 

 udostępniania wszystkich funkcji witryny sklepu. 
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Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę 

w Pani/Pana przeglądarce, prosimy skorzystać z pliku pomocy Pani/Pana przeglądarki. 

Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. 

Jeśli nie wyłączy Pani/Pana wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, 

oznacza to, że wyraża Pani/Pana zgodę na ich wykorzystanie. 

Informacje na temat plików cookie zewnętrznych dostawców znajdują się na stronach: 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl 

https://www.dotpay.pl/polityka-cookies/ 

  

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Pani/Pana 

dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów: 

 Dostawcy usług płatniczych/bankowych 

 Brokerzy usług kurierskich i transportowych, 

 Podmioty realizujące wysyłkę zamówień: PEKAES Sp. z o.o. , DPD Polska sp. z o.o.,  

 Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające 

naszą bieżącą działalność, 

 Hostingodawca, 

 Biuro księgowe AMPIT  S.C. ANDRZEJ KĘSZCZYK KRZYSZTOF 

GODZISZEWSKI 

 

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej 

W związku z powyższym, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również przez 

podmioty spoza Unii Europejskiej (Google). Właściwy poziom ochrony Pani/Pana danych, w 

tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów 

w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej 

jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Pani/Pana prywatności. 

 

Kontakt z Administratorem 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub 

zadać pytanie o coś związanego z naszą Polityką Prywatności, prosimy o kontakt: 

sklep@ehydraulika.pl 
  

 


