
 
Polityka prywatności oraz Ochrona Danych Osobowych  

 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwane dalej RODO, ustalono:  

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania 

danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy LadneFelgi.pl, prowadzony 

pod adresem ladnefelgi.pl (dalej zwaną Witryną) przez LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz 

Spółka Komandytowa z siedzibą w Suwałkach, na ul. Władysława Łokietka 86E, (dalej zwanego 

Sklepem Internetowym).  

 

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa 

prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i 

dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne 

działania.  

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z 

Witryny?  

 

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych 

zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.  

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na 

Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z 

Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą 

mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą 

zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu 

korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa 

hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.  

 

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe 

pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie 

problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z 

producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.  

 

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane 

przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. 

Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i 

przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na 

Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą 

zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie 

informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web 

beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, 

jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te 

będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu 

użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi 

osobowymi.  

 

 

 



 

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?  

 

Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta LadneFelgi.pl (dalej: „Klient”) podczas 

Aktywacji Usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących 

świadczeniu przez LadneFelgi.pl usług oraz wystawiania dowodów księgowych, a także na 

podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych 

osobowych Klienta w celach marketingowych.  

 

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem 

Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji 

na Witrynie:  

1) nazwisko i imię,  

2) adres zameldowania na pobyt stały,  

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,  

4) adres poczty elektronicznej,  

5) numer telefonu.  

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w 

ramach Witryny.  

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa 

ul. Władysława Łokietka 86E  

16 – 400 Suwałki  

 

Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych Kupujących w celach innych niż 

wskazane w Regulaminie. Jeżeli dane te mają zostać wykorzystane w inny sposób niż realizacja 

Zamówienia, musi to wynikać z zapisów Regulaminu. Przetwarzane przez Administratora danych 

osobowych Kupującego odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu: marketingu produktów lub usług 

własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) 

RODO, w celu:  

1. Podniesienia standardu obsługi i lepszego dopasowania oferty, przy czym Administrator może 

stosować systemy rekomendujące, których ideą jest to, że profilują klienta w kontekście jego 

preferencji zakupowych. Administrator nie podejmuje względem Kupującego na podstawie 

opisanego profilowania zautomatyzowanej decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO,  

2. Ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń,  

3. Odpowiedzi na pytania i wnioski Kupującego,  

4. Tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Administratora.  

 

Administrator będzie przechowywał dane osobowe Kupującego do momentu upływu terminu 

przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez 

odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych i w zależności od tego, który 

okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Kupującego będą przetwarzane 

przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celach wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na potrzeby prowadzonych 

kampanii reklamowych.  



Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Operatora odbywa się na podstawie zgody 

udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego 

konta lub z adresu: e-mail: biuro@ladnefelgi.pl, tel.: 87 737 19 00.  

 

Marketing Sklepu Internetowego  

 

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail 

będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów LadneFelgi.pl. Zgoda 

może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@ladnefelgi.pl lub 

wpisując swój adres w polu zapisu do newslettera w stopce strony.  

 

Udostępnienie informacji  

 

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do 

następujących podmiotów:  

IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako operatora IdoSell Shop 

w celu kompleksowej realizacji zamówienia, wystawiania dokumentów księgowych  

DPD Polska Sp. z o.o. ul. Mineralna 15 02274 Warszawa NIP: 5260204110 w celu realizacji 

przesyłki  

Poczta Polska S.A. ul. Krasickiego 1, 42-500 Będzin NIP: 5250007313 w celu realizacji przesyłek  

Google Ing. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, przez podpięcie kont 

sklepów do Google Analytics w celu analiz statystycznych ruchu i diagnostyki  

Google Ing. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, przez promowanie naszej 

strony internetowej w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich  

Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72 w celu 

przyjmowania płatności  

PayPal (Europe) S.? r.l. & Cie, S.C.A w celu przyjmowania płatności  

Santander Consumer Bank S.A. w przypadku chęci skorzystania z rat kredytowych 

Credit Agricole Bank Polska S.A. w przypadku chęci skorzystania z rat kredytowych 

Biuro Rachunkowe ABACUS Bogdan Cichocki ul. Patli 13, 16-400 Suwałki  

 

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.  

 

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom 

władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.  

 

Integracja Trusted Shops Trustbadge 

Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do 

wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach w naszym 

sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po 

dokonaniu zamówienia w naszym sklepie.  



Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego 

na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego 

pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.  

 

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, 

zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i 

składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane 

dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od 

zamknięcia strony.  

 

Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu 

zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub 

już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje 

porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.  

 

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych  

 

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów 

społecznościowych.  

 

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże 

bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram.  

 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez 

usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość 

dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce 

prywatności usługodawców:  

https://www.facebook.com/policy.php  

https://twitter.com/privacy  

https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html  

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy  

 

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w 

trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym 

serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą 

Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie 

rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ 

(http://noscript.net/)."  

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki  

 

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i 

ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia 

serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z 

wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą 

następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.  

 

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają 

Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i 

hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie 

będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na 



Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy 

się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.  

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?  

 

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach 

Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie 

Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: 

biuro@ladnefelgi.pl.  

 

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat 

danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo 

do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również 

możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach 

marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@ladnefelgi.pl.  

 

Inne strony internetowe  

 

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie 

strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez 

sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi 

zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania 

z danymi w ramach tych stron.  

 

Pytania i zastrzeżenia  

 

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane 

pod adresem: biuro@ladnefelgi.pl.  

 

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w 

szczególności RODO.  

2. Regulamin nie ogranicza żadnych praw kupującego, będącego konsumentem, które 

przysługują mu ze względu na obowiązujące przepisy prawne. W przypadku sprzeczności 

pomiędzy Regulaminem a obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi uprawnienia 

Konsumentom pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa.  

3. Regulamin, Polityka prywatności oraz Ochrona Danych Osobowych dostępne są dla 

wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu. 


