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Polityka Prywatności

I. Administrator danych osobowych
1. Administratorem  danych  osobowych  w  rozumieniu  art.  4  pkt  7  rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane również RODO) jest 
MACHAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej Machaon sp. z o.o.) z 
siedzibą  w  Krakowie  pod  adresem  ul.  Dobrego  Pasterza  118E/22,  Kraków  31-416 
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000579545, NIP 6793117288, REGON 362722477.

2. Adres e-mail administratora danych: info@machaon.pl

3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych 
oraz  stosuje  odpowiednie  środki  techniczne  i  organizacyjne  w  celu  zapobieżenia 
przypadkowego  lub  niezgodnego  z  prawem  zniszczenia,  utraty,  modyfikacji, 
nieuprawnionego  ujawnienia  lub  nieuprawnionego  dostępu  do  danych  osobowych 
przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

4. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia 
umowy z administratorem danych.

5. Administrator  danych  przetwarza  dane  osobowe  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji 
umowy lub świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

II. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
1. Świadczenia  usługi  Konta  –  przez  okres  prowadzenia  Konta  na  rzecz  klienta  aż  do 

momentu likwidacji Konta klienta na żądanie klienta - na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  b) 
RODO;

2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego 
– do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 
lit. h) RODO;

3. W celu obsługi reklamacji  -  wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 
przetwarzania do wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

4. W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest 
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu 
analiz  aktywności  Użytkowników,  a  także ich preferencji  w celu poprawy stosowanych 
funkcjonalności i świadczonych usług;

5. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności 
wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku 
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kalendarzowego,  w  którym  upłynął  termin  płatności  podatku  należnego  w  związku  z 
zawarciem  i  realizacją  umowy  sprzedaży  produktu  za  pośrednictwem  sklepu 
internetowego, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

6. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo 
możecie  mieć  w stosunku do siebie  (w tym danych zawartych w Koncie  Użytkownika, 
danych  dotyczących  umów  sprzedaży  produktów  za  pośrednictwem  sklepu 
internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez 
okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być 

podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji 
umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.

2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być 
również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy 
przetwarzaniu  danych  np.  biura  rachunkowe,  kancelarie  prawne,  podmioty  świadczące 
usługi IT (w tym usługi hostingowe), kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), firmy 
które  w  naszym  imieniu  realizują  wysyłkę  towaru,  agencje  marketingowe  (w  zakresie 
usług marketingowych).

3. Administrator  danych  może być  zobowiązany do  udostepnienia  danych  osobowych  na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych 
osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.

4. Dane osobowe nie będą przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym.

IV. Okres przechowywania danych osobowych
1. Administrator  danych  przechowuje  dane osobowe  przez  okres  obowiązywania  umowy 

zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach 
związanych  z  dochodzeniem  roszczeń  związanych  z  umową,  wykonania  obowiązków 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa,  ale przez czas nie dłuższy niż  termin 
przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Administrator  danych  przechowuje  dane  osobowe  znajdujące  się  na  dokumentach 
rozliczeniowych przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz ustawą o rachunkowości.

3. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 
przez okres jednego roku, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a 
przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, 
której dane dotyczą.
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V. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

✔ Prawo do informacji  o  przetwarzaniu danych osobowych –  na tej  podstawie osobie 
zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych 
osobowych,  w  tym  przede wszystkim  o  celach  i  podstawach  prawnych  przetwarzania, 
zakresie  posiadanych  danych,  podmiotach,  którym  dane  osobowe  są  ujawniane  i 
planowanym terminie ich usunięcia;

✔ Prawo  uzyskania  kopii  danych –  na  tej  podstawie  Administrator  przekazuje  kopię 
przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

✔ Prawo  do  sprostowania –  na  tej  podstawie  Administrator  usuwa  ewentualne 
niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je 
lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

✔ Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których 
przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały 
zebrane;

✔ Prawo  do  ograniczenia  przetwarzania –  na  tej  podstawie  Administrator  zaprzestaje 
dokonywania  operacji  na  danych  osobowych,  z  wyjątkiem  operacji,  na  które  wyraziła 
zgodę  osoba,  której  dane  dotyczą  oraz  ich  przechowywania,  zgodnie  z  przyjętymi 
zasadami retencji,  lub dopóki  nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych 
(np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie 
danych);

✔ Prawo  do  przenoszenia  danych –  na  tej  podstawie,  w  zakresie  w  jakim  dane  są 
przetwarzane w związku z  zawartą  umową lub wyrażoną zgodą,  Administrator  wydaje 
dane  dostarczone  przez  osobę,  której  one  dotyczą,  w  formacie  pozwalającym  na  ich 
odczyt  przez  komputer.  Możliwe  jest  także  zażądanie  przesłania  tych  danych  innemu 
podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości 
zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

✔ Prawo  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  w  celach  marketingowych –  osoba, 
której  dane  dotyczą,  może  w  każdym  czasie  sprzeciwić  się  przetwarzaniu  danych 
osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

✔ Prawo  sprzeciwu  wobec  innych  celów  przetwarzania  danych –  osoba,  której  dane 
dotyczą,  może  w  każdym  czasie  sprzeciwić  się  przetwarzaniu  danych  osobowych  na 
podstawie  uzasadnionego  interesu  Administratora  (np.  dla  celów  analitycznych  lub 
statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie 
powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

✔ Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której 
dane dotyczą,  ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie,  co jednak nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
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✔ Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,  osoba,  której 
dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

1. W formie pisemnej na adres: Machaon sp. z o.o., ul. Dobrego Pasterza 118E/22, Kraków 
31-416

2. Drogą e-mailową na adres: info@machaon.pl

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj.  
w szczególności:

✔ z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania 
kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

✔ jakiego  procesu  przetwarzania  dotyczy  żądanie  (np.  korzystanie  z  określonej  usługi, 
aktywność w określonym serwisie internetowym itp.);

✔ jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
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