
W przedstawionych dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz 
wykorzystania plików cookies i innych technologi w związku z korzystaniem przez Ciebie ze 
strony internetowej www.szeftoja.pl, sklepu internetowego dostępnego pod adresem 
www.sklep.szeftoja.pl, jak również w innych przypadkach.  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Olga Długozima-Skorska prowadząca 
działalność gospodarczą pod firmą Olga Długozima-Skorska, ul. Toruńska 41, 87-162 
Młyniec Pierwszy, NIP 8792626439, REGON 523392216. 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych 
możesz skontaktować się ze mną pod adresem e-mailowym: kontakt@szeftoja.pl.  

Twoje dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Kontaktując się ze mną e-mailowo, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub 
komunikator na portalach społecznościowych, typu Messenger czy WhatsApp, przekazujesz 
mi swoje dane osobowe. 

Podanie swoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej jest 
dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu realizacji określonego celu, np. postawienia 
komentarz czy skontaktowania się ze mną. 

Informuję Cię, że dokładam należytej staranności, aby Twoje dane były bezpieczne i nie były 
przekazywane podmiotom trzecim bez twoje uprzedniej, wyraźnej zgody. 

TWOJE UPRAWNIENIA 

1. Aktualne przepisy prawa przyznają Ci szereg uprawnień związanych z 
przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 

 prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 prawo do przenoszenia danych, 
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, 

jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę, 
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych. 

2. Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci 
szerszych informacji, jakimi danymi na Twój temat dysponuję oraz w jakich celach je 
przetwarzam. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną e-mailowo pod adresem: 
kontakt@szeftoja.pl. 

3. Do zbieranych przeze mnie danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie 
upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz uprawnione osoby, których 
zostały przeze mnie upoważnione. 



4. Niniejszym informuje, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez 
podmioty trzecie, którym zlecam wykonanie poszczególnych czynności związanych z 
zapewnieniem właściwego funkcjonowania strony internetowej. Podmioty, którym 
zlecam przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich 
środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy 
prawa. Podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych, to m.in.: 

 Atthost Sp.z o. o. z siedzibą w Płocku, adres: ul. Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35 
lok. 6, wejście nr 2, 09-402 Płock, NIP: 7743221825  – w celu przechowywania 
danych osobowych na serwerze, 

 MailerLite Limited z siedzibą w Dublinie, adres: Ground Floor, 71 Lower Baggot 
Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu korzystania z systemu mailingowego, w 
którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapiszesz się do newslettera. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe przekazywane przez Ciebie w ramach funkcjonowania strony internetowej 
www.szeftoja.pl oraz sklepu dostępnego pod adresem www.sklep.szeftoja.pl mogą być 
przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 

 Zawarcia z Tobą umowy i jej wykonania. Zamawiając na stronie internetowej 
sklepu jakikolwiek produkt, podajesz mi dane niezbędne do realizacji zamówienia 
(imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych 
jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane mi w 
związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia 
faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej, a także mogą być 
wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych. Dane o zamówieniach będą 
przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu 
upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego 
terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach statystycznych. 
Mam obowiązek przechowywać faktury przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, 
w którym nastąpiło wystawienie faktury VAT. W przypadku danych podanych w celu 
realizacji zamówienia nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać 
się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu 
zawartej umowy. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b) RODO. 

 Realizacji usług świadczonych przez ze mnie drogą elektroniczną, czyli za 
pośrednictwem Strony Internetowej oraz Sklepu. 

 Zamieszczenia komentarza na stronie. Dane przekazane podczas dodawania 
komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza. Podstawą ich 
przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania 
komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co 
spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować 
swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia i 
przeniesienia. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 

 Kontaktu ze mną za pomocą formularza. Kontaktując się poprzez formularz 
kontaktowy, podajesz mi przynajmniej swój adres e-mail oraz imię. To od Ciebie 
zależy, czy w treści podasz dodatkowe dane. Podanie danych jest dobrowolne, lecz 
konieczne, by nawiązać ze mną kontakt. Twoje dane są w tym przypadku 
przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą, do przetwarzania danych jest Twoja 



zgoda. Masz prawo żądać przedstawienia historii prowadzonej korespondencji oraz 
możesz domagać się jej usunięcia, chyba że zachowanie korespondencji uzasadnione 
jest moim interesem (np. ochrona przed roszczeniami). Podstawa prawna art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO). 

 Wykorzystania plików cookies. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO. 
 W celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą 

elektroniczną, w tym newslettera lub kierowanie do Ciebie komunikatów 
marketingowych drogą telefoniczną, jeśli wyrazisz na to zgodę. Zapisując się do 
newslettera, przekazujesz mi swój adres e-mail oraz swoje imię za pośrednictwem 
formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by 
zapisać się do newslettera. Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Ci 
newslettera, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą 
przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej 
zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W 
każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w mojej bazie, jak również 
zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Podstawa prawna art. 
6 ust. 1 lit a RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

 Tworzenia rejestru czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z 
RODO. Podstawa prawna art. 6 ust 1 lit c) i f) RODO. 

 Ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Składając reklamację lub odstępując od 
umowy przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści swojego oświadczenia (imię i 
nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie numer rachunku 
bankowego). Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by złożyć 
reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane mi w związku ze złożeniem 
reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji 
procedury reklamacyjnej, lub procedury odstąpienia od umowy. Dane będą 
przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub 
procedury odstąpienia. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz 
oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprzeciwić się 
przetwarzaniu swoich danych, oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu 
terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podstawa prawna art. 6 ust 
1 lit f )RODO. 

 Realizacji ciążących na mnie obowiązków prawnych z zakresu podatków i 
rachunkowości w szczególności: wystawienia faktury lub innego dowodu 
księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na 
potrzeby księgowe. Podstawa prawna art.6 ust. 1 lit c) RODO w związku z przepisami 
prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości.  

COFNIĘCIE ZGODY 

1. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną mi zgodę, przy czym jej wycofanie 
pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie 
zgody wyrażonej przed cofnięciem. 

2. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwy wobec przetwarzania Twoich danych. 
3. W przypadku cofnięcia zgody przestanę przetwarzać Twoje dane, chyba że wykaże, że 

w stosunku do tych danych, istnieją dla mnie ważne prawnie uzasadnione podstawy, 
które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą mi 
niezbędne do ewentualnego, dochodzenia lub obrony roszczeń. 



OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

1. Twoje dane będą przechowywane do momentu odwołania udzielonej decyzji, żądania 
zaprzestania przechowywania danych osobowych, żądania usunięcia przetwarzania 
danych osobowych przez Ciebie lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. 

2. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji 
zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu 
zawartej umowy. 

PLIKI COOKIES 

1. Strona internetowa www.szeftoja.pl oraz strona internetowa sklepu dostępna pod 
adresem www.sklep.szeftoja.pl korzysta z plików cookies lub innych podobnych 
technologii. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje o 
Twojej aktywności na stronie internetowej i przechowuje je na urządzeniu, w którego 
wchodzisz na stronę internetową. 

2. W celu stosowania innych plików cookies niż niezbędne muszę uzyskać Twoją zgodę. 
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania 
plików cookies. Przy kolejnej wizycie na stronie, nie będzie się on wyświetlał, gdyż 
niezbędne pliki cookies zapiszą Twoje preferencje.  

3. Na stronie internetowej stosuję dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz 
stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w 
urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony 
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki 
cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w 
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. 

Wariant I – wyraźna zgoda na pliki cookies 

Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie internetowej wyświetlona została Ci informacja o 
stosowaniu na niej plików cookies . Akceptacja komunikatu oznacza, że zgadzasz się na 
korzystanie z plików cookies. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących 
plików cookies. 

Wariant II – dorozumiana zgoda poprzez ustawienia przeglądarki 

Zgodę na stosowanie na mojej stronie plików cookies wyrażasz za pomocą ustawień swojej 
przeglądarki internetowej w swoim urządzeniu końcowym. W każdym czasie możesz dokonać 
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 

Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, 
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki 
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że wyłączenie lub 
ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej 
strony. 

Wykorzystuję cookies własne w celu: 



 zapewnienia prawidłowego działania strony: 

 realizacji procesu zamówienia, 
 prawidłowego działania pop-upów i formularzy. 

Wykorzystuję również cookies podmiotów zewnętrznych: 

 Google Analytics (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizie dla optymalizacji 
strony, 

 Google Adwords (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA) – w celu promocji mojej strony internetowej, 

 Facebook Pixel (wydawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 
94304, USA) – w celu reklamowania mojej strony internetowej w serwisie Facebook, 

 Disqus (wydawca: Disqus Inc., 717 Market St. San Francisco, CA 94103) – w celu 
obsługi komentarzy na blogu. 

INNE TECHNOLOGIE 

1. Na stronie wykorzystuje również następujące technologie śledzące działania 
podejmowane przez Ciebie w ramach mojej strony internetowej. 

 Pixel konwersji Facebook - w celu zarządzania reklamami na Facebooku i 
prowadzenia działań marketingowych, 

 Google AdWords - w celu wyświetlania reklam. 

LOGI SERWERA 

Korzystając z mojej strony internetowej przesyłasz z wykorzystaniem swojego urządzenia 
zapytania do serwera, na którym przechowywana jest moja strona. Logi obejmują m.in. adres 
IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, które 
używasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią 
wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest 
nikomu ujawniana, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane 
zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony 
i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób. 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą 
wprowadzane, jeśli będą wymagać tego obowiązujące przepisy prawa lub ulegną zmianie 
warunki technologiczne funkcjonowania mojej strony internetowej. Aktualny tekst polityki 
prywatności oraz wersje archiwalne zawsze będą znajdować się na mojej stronie internetowej. 

Niniejszą politykę prywatności wprowadzono 8.11.2022 r.  

 


