POLITYKA PRYWATNO ŚCI
WARUNKI OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatno ści informuje Ci ęo sposobach ochrony danych osobowych U żytkowników
Serwisu i Klientów Sklepu internetowego www.stylowo.com, prowadzonego pod adresem
www.stylowo.com
Administratorem danych osobowych U żytkowników Serwisu i Klientów Sklepu jest stylowo Bart łomiej
Sukienik, adres siedziby: Radzionków (41-922), ul. M ęczenników O świ ęcimia 26/1, - dalej Administrator
lub w skrócie ADO.
Zawarto ść stron Serwisu stanowi przedmiot praw Administratora i jest prawnie chroniona.
W celu korzystania z Serwisu musisz posiada ć komputer lub urz ądzenie z zainstalowanym
oprogramowaniem pozwalaj ącym na przegl ądanie stron internetowych oraz dost ęp do Sieci Internet.
Dost ęp do Serwisu mo że odbywa ć si ęprzy wykorzystaniu najpopularniejszych przegl ądarek
internetowych.
Strony Serwisu s ąwolne od tre ści naruszaj ących prawa osób trzecich lub obowi ązuj ące przepisy
prawa, a w szczególno ści od tre ści zawieraj ących informacje, które powoduj ąlub stanowi ązagro żenie
prywatno ści lub bezpiecze ństwa jakichkolwiek osób, zawieraj ących informacje promuj ące nielegalne
dzia łania b ąd ź zachowania, tre ści które s ąobra źliwe, stanowi ągro źb ę, s ąnieprzyzwoite,
znies ławiaj ące lub oszczercze, wzbudzaj ących rasizm, prze śladowanie z przyczyn etnicznych,
kulturowych b ąd ź religijnych, promuj ących lub sprzyjaj ących dzia łaniom przest ępczym, naruszaj ących
prawa osób trzecich, w tym prawa w łasno ści intelektualnej lub stanowi ące inn ąform ęnaruszenia dóbr
prawnie chronionych.

ADMINISTRACJA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Klientów Sklepu i U żytkowników Serwisu s ąchronione i przetwarzane zgodnie z
obowi ązuj ącymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w tym przy uwzgl ędnieniu zapisów i
wymogów Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Sklep stosuje śr odki techniczne i organizacyjne zapewniaj ące ochron ęprzetwarzanych danych
odpowiedni ąi adekwatn ądo zagro że ń oraz kategorii danych obj ętych ochron ą, a w szczególno ści
zabezpiecza dane osobowe U żytkowników przed udost ępnieniem ich osobom nieupowa żnionym, utrat ą
czy uszkodzeniem.
W sprawie swoich danych osobowych mo żesz kontaktowa ć si ęz Administratorem poprzez zapytanie
zg łoszone na adres e-mail: biuro@stylowo.com
Stylowo zbiera i wykorzystuje dane o swoich Klientach pozyskane od osób, których te dane dotycz ą, w
nast ępstwie rejestracji przez nich konta w Serwisie, sk ładania i realizacji zamówie ńlub korzystania z
okre ślonych funkcjonalno ści Serwisu. Źr ód łem pochodzenia danych s ąinformacje podane przez
Klienta, w tym dane podane za po średnictwem formularzy dost ępnych na stronie internetowej Sklepu.
Podanie danych odbywa si ędobrowolnie i warunkach swobody podejmowania decyzji.
W procesie zbierania i przetwarzania Twoich danych kierujemy si ęzasadami: rzetelno ści,
przejrzysto ści, post ępowania zgodnego z prawem, ograniczonego do konkretnego celu przetwarzania,
zasad ą minimalizacji danych (zbieramy dane niezb ędne do realizacji w niezb ędnym czasie okre ślonego
celu przetwarzania), ich prawid łowo ści, przechowywania w formie umo żliwiaj ącej identyfikacj ęCiebie,
przez okres nie d łu ższy, ni ż jest to niezb ędne do celu przetwarzania (zasada ograniczonego
przechowywania), bezpiecze ństwa przetwarzania, w warunkach zapewniaj ących integralno ść i
poufno ść danych.
Twoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu
korespondencyjnego, adresu dostawy, nazwy firmy, numeru NIP firmy, nr rachunku bankowego, nazwy
banku wybranego w sposobie p łatno ści, przetwarzane s ąw nast ępuj ących celach:
utworzenia przez Ciebie i utrzymywania Twojego konta w Serwisie, w tym umo żliwienia Ci korzystania z
funkcjonalno ści Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO),
wykonania umowy, której jeste ś stron ąlub podj ęcia na Twoje żąd anie dzia ła ńprzed zawarciem umowy,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
potwierdzenia przyj ęcia zamówienia i wype łnienia innych obowi ązków prawnych ci ążących na
administratorze, w tym prowadzenia ksi ąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO, w zwi ązku m.in. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowo ści,
dochodzenia roszcze ńwynikaj ących z zawartej umowy lub z tytu łu prowadzonej dzia łalno ści
gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w przypadku udost ępnienia danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej, w tym
zamówienia Newsletter – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegaj ącego na
prowadzeniu marketingu bezpo średniego w łasnych produktów lub us ług drog ąelektroniczn ąlub
telefoniczn ą, w oparciu o Twoj ązgod ę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Zbierane informacje o charakterze informatycznym (takie jak: adres IP, typ przegl ądarki i system
operacyjny komputera) pozwalaj ąnam dostosowywa ć strony naszego Sklepu i Serwisu do urz ądzenia,
z którego korzystasz i zapewniaj ąbezpiecze ństwo transakcji.
Podanie danych s łu żących realizacji zamówienia jest wymogiem prawnym i niezb ędnym warunkiem
zawarcia umowy sprzeda ży i jej wykonania przez Sklep.
Podanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
polegaj ącego na prowadzeniu marketingu bezpo średniego produktów lub us ług Administratora jest
dobrowolne.
Marketing bezpo średni wykonywany jest zgodnie z art. 172 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo Telekomunikacyjne oraz zgodnie z Ustaw ąz dnia 18 lipca 2002 r. o św iadczeniu us ług drog ą
elektroniczn ą.
Podanie danych w celu utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie jest dobrowolne ale niezb ędne do
realizacji tego celu. Niepodanie danych uniemo żliwi za ło żenie konta. Podanie danych w celu
korzystania z innych funkcjonalno ści Serwisu jest dobrowolne a nie podanie ich uniemo żliwi
skorzystanie z okre ślonych uprawnie ńlub funkcjonalno ści.
Odbiorc ąTwoich danych osobowych b ęd ą podmioty powi ązane ze Stylowo oraz pracownicy,
wspó łpracownicy i osoby św iadcz ące us ługi dla Administratora i podmiotów powi ązanych, którym
Administrator powierzy przetwarzanie danych lub których upowa żni do ich przetwarzania, w
szczególno ści osoby wspieraj ące Administratora w prowadzeniu Serwisu, w wykonaniu umowy dostawy
towaru, w tym zakresie us ług IT, us ług transportowych i operacji p łatniczych.
Nie zamierzamy przekazywa ćTwoich danych do pa ństwa trzeciego lub organizacji mi ędzynarodowej.
W oparciu o Twoje dane osobowe nie b ęd ą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym poprzez
profilowanie.

ZMIANA I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Masz prawo dost ępu do swoich danych oraz ich sprostowania, gdy s ąone nieprawid łowe. W
przypadkach okre ślonych przepisami prawa przys ługuje Ci prawo do żąd ania usuni ęcia Twoich danych,
żąd ania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Z przyczyn zwi ązanych z Twoj ąszczególn ąsytuacj ą, przys ługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych, w przypadku gdy podstaw ąich przetwarzania jest uzasadniony
interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Mo żesz te żwnie ść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich
danych w celach marketingu bezpo średniego, w tym profilowania.
Twoje dane b ęd ą przechowywane przez okres wynikaj ący z przepisów prawa, do czasu przedawnienia
ewentualnych roszcze ń wynikaj ących z zawartej umowy lub z tytu łu prowadzenia dzia łalno ści
gospodarczej. W zakresie obowi ązków zwi ązanych z prowadzeniem ksi ąg rachunkowych i

dokumentacji podatkowej Twoje dane osobowe b ęd ą przechowywane przez okres przechowywania
dokumentacji ksi ęgowej i podatkowej wynikaj ący z przepisów prawa. Dane udost ępnione w celach
marketingowych lub w celach utrzymywania konta w Serwisie b ęd ą przechowywane do czasu
wycofania zgody. Cofni ęcie zgody na przetwarzanie danych nie wp ływa na zgodno ść z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofni ęciem, ani na prawid łowo ść
czynno ści stanowi ących realizacj ęokre ślonego celu przetwarzania.
Po zako ńczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych w pierwotnym celu, dane te nie b ęd ą
przetwarzane w ża dnym innym celu.
Zgromadzone przez nas dane osobowe widoczne s ąpo zalogowaniu si ędo Twojego konta. Mo żliwa
jest ich edycja oraz usuni ęcie za po średnictwem obs ługi naszego Sklepu. Aby zmieni ćlub usun ąć dane
osobowe prosimy o przes łanie stosownej wiadomo ści e-mail na adres biuro@stylowo.com lub listownie
na adres firmy Stylowo, ul. M ęczenników O świ ęcimia 26/1, 41-922 Radzionków.
Ochrona prywatno ści
Stylowo posiada śr odki bezpiecze ństwa, chroni ące dane u żytkowników przed ich utrat ą, modyfikacj ą
lub niew ła ściwym wykorzystaniem. Zobowi ązujemy si ęchroni ć wszelkie informacje ujawnione nam
przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpiecze ństwa i zachowania poufno ści.
Nie monitorujemy i nie weryfikujemy informacji na temat wieku swoich klientów. Z zastrze żeniem
w ła ściwych przepisów prawa osoby niepe łnoletnie nie powinny wysy ła ćża dnych informacji, dokonywa ć
zamówie ń ani subskrybowa ć us ług św iadczonych przez nasz Serwis bez wiedzy i zgody swoich
rodziców lub opiekunów, w tym bez ich zgody na przetwarzania danych osobowych osób, nad którymi
sprawuj ą piecz ę.
W przypadku naruszenia przez nas przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych przepisów
dotycz ących ochrony danych osobowych, przys ługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urz ędu Ochrony Danych Osobowych.
Polityka cookies
Nasza strona internetowa wykorzystuje równie ż pliki Cookies. Pliki te u żywane s ąw celu zapewnienia
prawid łowego dzia łania naszego Sklepu, ale równie ż w celach marketingowych oraz statystycznych.
Pozwala to na utrzymanie najwy ższej jako ści oferowanych i św iadczonych us ług.
Pliki Cookies (nazywane równie ż ciasteczkami) to ma łe pliki tekstowe zapisywane przez serwery www
na komputerze u żytkownika. Ich zawarto ści ą s ądane informatyczne na temat serwisu (domeny), z
którego pochodz ą, czas przechowywania na dysku u żytkownika oraz ich unikalny numer.
W naszym Serwisie wykorzystujemy poni żej okre ślone pliki Cookies w nast ępuj ących celach:
Pliki zapewniaj ące prawid łowe dzia łanie witryny
Pliki pozwalaj ące na prawid łowe logowanie w Sklepie, nawigowanie po jego stronach oraz
dokonywanie zakupów
Pliki pozwalaj ące na zapisanie sesji u żytkownika na naszej stronie
Pliki zapewniaj ące bezpiecze ństwo transakcji dokonywanych w sklepie
Pliki zapewniaj ące dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb u żytkownika i u żywanego przez
niego urz ądzenia
Pliki umo żliwiaj ące tworzenie statystyk i analiz dotycz ących ruchu na stronie internetowej
Pliki umo żliwiaj ące integracje z serwisami spo łeczno ściowymi.
Wybrane pliki Cookies mog ąpochodzi ć od firm trzecich wspó łpracuj ących z Serwisem jak np. Google
lub Facebook. Pliki Cookies dziel ąsi ęrównie ż ze wzgl ędu na ich czas przechowywania. Mog ąto by ć
pliki sesyjne pozostaj ące na Twoim urz ądzeniu jedynie podczas korzystania ze stron Sklepu oraz pliki
sta łe, pozostaj ące na Twoim urz ądzeniu do momentu, w którym je usuniesz. Wy ł ączenie lub usuni ęcie
plików Cookies nie ogranicza mo żliwo ści ogl ądania tre ści dost ępnych na stronach naszego Sklepu, ale
mo że spowodowa ć utrudnienia w korzystaniu z niektórych us ług św iadczonych przez nasz Sklep, a w
szczególno ści tych, które wymagaj ąlogowania.
Masz mo żliwo ść zmieni ć ustawienia dot. ciasteczek lub je usun ąć. Poziom ochrony przed Cookies
ustawia si ęw ka żdej przegl ądarce, a ż do ca łkowitego blokowania plików Cookies. Zwi ększa to poziom

bezpiecze ństwa i ochrony danych, ale mo że tak że uniemo żliwia ć niektóre funkcje, np. zalogowanie si ę
na konto.
W celu zarz ądzania ustawieniami cookies wybierz z poni ższej listy przegl ądark ęinternetow ą, której
u żywasz i post ępuj zgodnie z instrukcjami:
Google Chrome.
Nale ży klikn ąć na menu (w prawym górnym rogu), zak ładka Ustawienia > Poka żustawienia
zaawansowane. W sekcji „Prywatno ść” trzeba klikn ąć przycisk Ustawienia tre ści. W sekcji „Pliki cookie”
mo żna zmieni ć nast ępuj ące ustawienia plików Cookie: usuwanie plików Cookie, domy ślne blokowanie
plików Cookie, domy ślne zezwalanie na pliki Cookie, domy ślne zachowywanie plików Cookie i danych
stron do zamkni ęcia przegl ądarki, okre ślanie wyj ątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub
domen.
Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przegl ądarki (prawy górny róg): Narz ędzia > Opcje Internetowe > Prywatno ść, przycisk Witryny.
Suwakiem ustawiamy poziom, zmian ęzatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox
Z menu przegl ądarki: Narz ędzia > Opcje > Prywatno ść. Uaktywni ć pole Program Firefox: „b ędzie
u żywa ł ustawie ń u żytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – b ąd ź nie – pozycji
Akceptuj ciasteczka.
Opera
Z menu przegl ądarki: Narz ędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje
zaznaczenie – b ąd ź nie – pozycji Ciasteczka.
Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybra ć Preferencje i klikn ąć ikon ęBezpiecze ństwo.
W tym miejscu wybiera si ępoziom bezpiecze ństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
Brak zmiany ustawie ńoznacza akceptacj ędla stosowanych w Serwisie Cookies.
Postanowienia ko ńcowe
Niniejsza Polityka Prywatno ści nie obejmuje informacji dotycz ących us ług lub towarów innych
podmiotów ni żAdministratora danych, które zosta ły zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie,
go ścinnie, na zasadach wzajemno ści lub nies łu żących osi ągni ęciu efektu handlowego.
Administrator danych nie odpowiada za dzia łania lub zaniechania U żytkowników, skutkiem których
Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób okre ślony w niniejszej
Polityce Prywatno ści.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji
lub w ła ściwo ści stron internetowych Serwisu/Sklepu, a tak że zaprzestania dzia łalno ści, przeniesienia
praw do Serwisu/Sklepu oraz dokonania wszelkich czynno ści prawnych dozwolonych przez
obowi ązuj ące przepisy prawa. Wszelkie czynno ści dokonywane przez Administratora danych nie mog ą
narusza ć praw U żytkownika.
Administrator zastrzega te ż prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno ści, je śli wymaga ćtego
b ęd ą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Platformie. O stosownych zmianach oraz dacie ich
wej ścia w ży cie Administrator danych powiadomi U żytkowników, w szczególno ści poprzez
zamieszczenie komunikatu na stronie Platformy.
Data okre ślona poni żej jest dat ąobowi ązywania Polityki Prywatno ści w ostatniej wersji.
Data: 1 lutego 2019 r.

