POLITYKA PRYWATNOŚCI
DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZYM SKLEPEM. OCHRONA PAŃSTWA
PRYWATNOŚCI W TOKU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH JEST NASZYM
PRIORYTETEM.
§ 1 [Postanowienia wstępne]
1. Administrator szanuje prywatność Użytkowników, w szczególności chroniąc
informacje o Użytkownikach, a także stosując odpowiednie zasady związane z
przetwarzaniem oraz udostępnianiem tych informacji na zasadach określonych w
niniejszym dokumencie zwanym „Polityka prywatności”.
2. Dane osobowe Użytkownika oraz inne informacje dotyczące Użytkowników,
będących osobami fizycznymi, korzystającymi z portalu podlegają ochronie prawnej
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1422 z późn. zm.) oraz innymi właściwymi
przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania
jest osoba, której tożsamość można określić na podstawie tych danych (bezpośrednio
lub pośrednio). Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości
osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

§ 2 [Administrator]
1. Administratorem jest Aleksandra Wąchal "Godne Podziwu" wpisana do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6372199981, REGON:
366992268, działająca pod adresem: Łobzów 182, 32-340 Wolbrom , dalej
„Administrator”).
2. Administrator podjął wszelkie działania zmierzające do ochrony danych
osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi oraz do ochrony ich
prywatności zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.

§ 3 [Zakres przetwarzania danych i informacji]
1. Administrator przetwarza jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jak
również przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy.
Podanie danych osobowych lub innych informacji przez Użytkownika ma charakter
dobrowolny, przy czym nie podanie określonych danych lub informacji może
spowodować odmowę wykonania umowy lub brak możliwości wykonania
określonych operacji w portalu. Oprócz danych osobowych Użytkowników
Administrator może przetwarzać także informacje obejmujące jedynie adresy e-mail,

które nie są uznane za dane osobowe (brak innych danych, wskazanie adresu jako
adresu przedsiębiorcy lub instytucji), a które zostały mu udostępnione przez
Użytkownika lub inną osobę.
2. Administrator przetwarza dane Użytkownika obejmujące: imię i nazwisko lub
nazwa, adres e-mail, adres zamieszkania lub siedziby, telefon, NIP.
3. Dane osobowe Użytkownika może on zmieniać w każdej chwili, a także usunąć
zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 2 Polityki prywatności.
4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje za zgodą osoby, której
dane dotyczą oraz po zapoznaniu się z zasadami Polityki prywatności i stosownych
regulaminów określających zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
5. W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania
korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej
firmie kurierskiej.
6. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji
umowy:
- dokumenty sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości,
- dane adresowe - do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji - zależnie od
tego, który jest dłuższy; po tym okresie są usuwane

§ 4 [Pliki Cookie]
1. Korzystanie z Serwisu powoduje zapisanie na urządzeniu Użytkownika niewielkich
plików tekstowych (tzw. „cookies”). Dzięki tym plikom Administrator może określić,
czy dany Użytkownik korzystając z określonego urządzenia odwiedzał już Serwis,
albo jego elementy.
2. Pliki cookies są niezbędne dla celów statystycznych, reklamowych, a także dla
dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika.
3. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji
komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów
komputerowych, nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych
Użytkownika, nie są także przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w
każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
4. Korzystanie z serwisów internetowych administratora bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
5. Pliki cookies mogą być usuwane przez Użytkownika lub Użytkownik może dokonać
stosownych zmian w ustawieniach oprogramowania systemowego urządzenia z
którego korzysta w celu usuwania lub nie zapisywania plików cookies. W celu
usunięcia plików cookies lub ich nie zapisywania na urządzeniu Użytkownika, należy
w ustawieniach przeglądarki Internetowej dokonać odpowiedniego wyboru w tym
zakresie.

§ 5 [Zabezpieczenie danych i informacji]
1. Administrator przetwarzając dane osobowe lub informacje nie stanowiące danych
osobowych stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne celem ich
zabezpieczenia a w szczególności te, które są wymagane przepisami Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 100 poz.
1024) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (D
 z.U. z 2018
r. poz. 1000).
2. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane są na serwerach
Administratora zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub innych
krajów Unii Europejskiej.
3. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika może nastąpić jedynie zgodnie z
zasadami określonymi w Polityce prywatności.

§ 6 [Udostępnienie danych oraz przesyłanie Informacji handlowych]
1. Informacją handlową (dalej „Informacja handlowa”) jest każda informacja
przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub
wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do
wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w
odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się
za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o
towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez
podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub
innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
2. Administrator bez zgody Użytkownika nie udostępnia dotyczących go danych
innym podmiotom. Udostępnienie danych osobowych bez zgody osoby, której dane
dotyczą może nastąpić jedynie na podstawie przepisów prawa, zgodnie z zasadami
określonymi w tych przepisach i w celu w nich określonych.
3. Użytkownik wyrażający zgodę zgodnie z ust. 3 może w każdej chwili zażądać od
Administratora informacji o przekazanych danych i informacjach, odbiorcach tych
danych i informacji oraz celu, w jakim zostały przekazane.
4. Przesyłanie Użytkownikowi Informacji handlowej przez Administratora za
pośrednictwem poczty elektronicznej, jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia
zgody przez Użytkownika na przesyłanie takich informacji handlowych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. nr 144 poz. 1204). Zgoda Użytkownika nie jest wymagana jeżeli Użytkownik
nie jest osobom fizyczną a także w przypadku, gdy Administrator uzyskał adres
e-mail jako adres należący do przedsiębiorcy lub instytucji i adres ten nie stanowi

danych osobowych, a administrator nie dysponuje żadnymi innymi danymi
Użytkownika.
5. Niezamówioną informacją handlową jest taka informacja, którą można uznać za
Informacje handlową, która została przesłana przez Administratora na adres e-mail
Użytkownika będącego osobą fizyczną, jeżeli ten Użytkownik jako osoba fizyczna
będący odbiorcą takiej Informacji handlowej nie wyraził bezpośrednio lub pośrednio
zgody na jej otrzymywanie, w szczególności nie udostępnił w tym celu
identyfikującego go adresu e-mail.
6. Użytkownik może w każdym czasie, bez podania przyczyny skorzystać z funkcji
udostępnionej przez Administratora do cofnięcia zgody na przesyłanie
Administratora informacji handlowych na jego adres e-mail oraz na przekazywanie
danych i informacji do podmiotów, z którymi Administrator współpracuje na
podstawie zawartych odpowiednich umów. Jeżeli Użytkownik nie skorzystał lub nie
mógł skorzystać z funkcji cofnięcia zgody, winien przesłać wiadomość z adresu e-mail,
który został zarejestrowany przez Administratora e-mail: kontakt@godnepodziwu.pl

§ 7 [Prawa osób, których dane lub informacje są przetwarzane]
1. Użytkownik będący osobą fizyczną, którego dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora ma prawo do uzyskania od Administratora informacji w zakresie
przetwarzania dotyczących go danych osobowych, w tym prawo do:
1. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w
zbiorze,
2. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz
podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
3. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że
administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy
informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
4. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności
informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
5. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego
lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy
albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
6. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o
ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach,
wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy
administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec
przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,

2. Administrator zarejestrowanemu Użytkownikowi, po zalogowaniu się do Serwisu
umożliwia przeglądanie dotyczących go danych, uaktualniania albo poprawiania lub
ich usuwania. Dostęp do danych wymaga zalogowania z użyciem indywidualnego
loginu i hasła Użytkownika. Usunięcie danych zarejestrowanego Użytkownika może
nastąpić jedynie poprzez zalogowanie do Systemu i usunięcie danych lub przesłanie
żądania w formie pisemnej na adres Administratora, po potwierdzeniu tożsamości
Użytkownika. W razie utraty hasła do logowania, Użytkownikowi może być
wygenerowane nowe hasło przez System za pomocą funkcji – przypominania hasła.
Administrator nie przechowuje haseł Użytkownika i nie ma do nich dostępu.
3. W razie wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika co do przetwarzania dotyczących
danych osobowych, Administrator może pozostawić w zbiorze dane osobowe
Użytkownika (imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres)
wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach
objętych sprzeciwem.
4. W przypadku gdyby Użytkownik uznał powyższe zasady za niewystarczające w
każdej chwili może zwrócić się na piśmie do Administratora, celem uzyskania
wyjaśnień, informacji lub skorzystania z przysługującego mu prawa.

§ 8 [Zmiana polityki]
1. Administrator może dokonać zmiany Polityki Prywatności w przypadku zmiany
przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności Serwisu, powodującej konieczność
zmiany tego dokumentu

Prawa konsumenckie
Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta konsument , który zawarł
umowę na odległość ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji bez podania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art.33,34 oraz 35 Ustawy o prawach
konsumenta, składając w terminie 14 dni oświadczenie od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na piśmie na adres Sprzedającego.
2. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta o którym mowa w ust 1. niniejszego paragrafu
umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta konsument ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot nastąpi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Koszty zwrotu produktów ponosi klient. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od
odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres: Aleksandra Wąchal "Godne Podziwu"
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6372199981, REGON:

366992268, działająca pod adresem: Łobzów 182, 32-340 Wolbrom, kontakt : adres poczty
elektronicznej kontakt@godnepodziwu.pl .
4. SKLEP niezwłocznie dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt.
a. W przypadku zwrotu należności lub nadpłaty – zwrot nastąpi na konto wskazane przez Klienta.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
b. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta
kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty
płatniczej Klienta.
c. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od SKLEPU identyfikacja rachunku bankowego, z
którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot zostanie zrealizowany przekazem pocztowy na
adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb na podstawie art.38 ust.3 ustawy o Prawach konsumenta.

Reklamacja, rękojmia
1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w zakresie określonym ustawą z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli
rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie
obowiązujących przepisach prawa.
2. Klient może złożyć Reklamację. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: :
kontakt@godnepodziwu.pl lub pismem skierowanym na adres SKLEPU. Reklamacja powinna
zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Klient występuje w SKLEPIE oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
Składając reklamację prosimy o podanie danych kontaktowych konsumenta, opisanie przyczyn
reklamacji i żądań wobec Sprzedającego, a także podanie numer zamówienia lub rachunku.
4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej
chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia
wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Klienta.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat, od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady

prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do
wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o
istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby
trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
6. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana
jest niezgodna z Umową jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając
próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a
Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym;
7. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby
trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa
sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
8. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
d) żądać usunięcia wady;
9. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
10. SKLEP rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest na adres zamieszkania, korespondencyjny bądź adres e-mail
wskazany przez składającego reklamację.
12. Klient który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego
dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie
określono w Umowie Sprzedaży – do miejsca, w którym Produkt został wydany Klientowi. Jeżeli jednak
ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta
byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w
którym Produkt się znajduje.
13. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi
zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a
Sprzedawcą;
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod
bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

