
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I. Administrator Danych Osobowych 

Administrator danych osobowych odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym 

osobowym. Administrator przetwarza dane osobowe Zamawiającego zgodnie z wymogami RODO – 

Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania 

określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 

Sklep internetowy działający pod adresem  www.sypialove.pl prowadzony i administrowany jest przez 

firmę: E-sklep Agnieszka Ciechomska, ul. Droga Hrabska 27, 05-090 Falenty Nowe, NIP 123-046-

67-19, REGON 387397109, wpisaną do CEiDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej). 

 

II. System ochrony danych osobowych 

Dane Osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba,, którą 

można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora 

takiego jak: imię i nazwisko, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka 

szczególnych czynników określających  tożsamość osoby fizycznej. 

Nasza firma stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, 

a w szczególności zabezpiecza dane osobowe  Klientów przed udostępnieniem ich osobom 

nieupoważnionym, utratą  oraz uszkodzeniem. W tym celu komunikacja pomiędzy komputerem 

Klienta a serwerem jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer. Protokół 

SSL (bezpieczne połączenie) - to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich 

wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja 

wysyłana  z serwera do Klienta  jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. Protokół 

SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia  integralność  wiadomości.  

 

III. Dane osobowe  i czas przechowywania 

Klienci sklepu  internetowego www.sypialove.pl, aby złożyć zamówienie powinni najpierw założyć 

konto w sklepie internetowym. Przed założeniem konta  powinni zapoznać się z warunkami 

określonymi w Regulaminie sklepu internetowego oraz je zaakceptować.  

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie: 

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży 

i zaadresowania przesyłki; 

http://www.sypialove.pl/
http://posciel-sklep.pl/content/8-regulamin


2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do 

zaadresowania przesyłki; 

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia; 

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany 

przez przewoźników). 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany 

przy składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie: 

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki; 

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do 

zaadresowania przesyłki; 

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod 

dostawy (wymagany przez przewoźników). 

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez sypialove.pl i następujące 

podmioty w podanym poniżej zakresie: 

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom 

przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem 

doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są : 

a. InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000543759, NIP: 6793108059) 

2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument 

sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego: 

a. wfirma 

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie 

dane podane  po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane  wyłącznie w jego 

bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez sypialove.pl. 

Sypialove.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności: 

1. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000025237, NIP: 526-021-50-88) 

 

W przypadku subskrypcji newslettera  oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie 

składania  zamówienia,  prosimy o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje 

handlowe z sypialove.pl, z których w każdej chwili możesz zrezygnować,  logując się na swoje konto 

w sypialove.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera. 

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po 

jej zakończeniu .Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane . Dodatkowo, gdy 

usuniesz konto, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji 

rachunkowych i podatkowych, przez czas  ich trwania  oraz ze względów bezpieczeństwa  prawnego, 

do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 



 

IV. Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Każdorazowo cel, zakres danych oraz odbiorcy konkretnych kategorii danych przetwarzanych przez 

Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie 

Internetowym. 

Zbieranie danych klientów ma miejsce w sytuacjach: 

-zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie przez 

klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem 

możliwości składania zamówień.  

- prowadzenia Konta Klienta – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie Danych 

Osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność 

podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem .Dotyczy to przede wszystkim Danych 

Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu 

Umowy Sprzedaży ,przy zapisywaniu się na  newslettera.. Również w przypadku Danych Osobowych 

przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest 

niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów. 

- gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez użytkownika z platformy sklepu 

(pliki Cookie) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r – tj. w celu: 

utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), w celu ograniczenia konieczności podawania na 

konkretnych podstronach sklepu Loginu i Hasła, optymalizacji sklepu internetowego do potrzeb 

Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego, zapewnienia 

bezpieczeństwa i niezawodności działania.  

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po 

jej zakończeniu .Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane . Dodatkowo, Gdy 

usuniesz konto , Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji 

rachunkowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, 

do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

 

Dane  osobowe  zbierane  podczas  rejestracji konta w sklepie internetowym wykorzystane są 

wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi zalogowania się do konta w sklepie internetowym. W 

przypadku chęci nabycia jakiegokolwiek towaru rejestracja jest obowiązkowa. Dane zbierane podczas 

transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji zawartej umowy, w tym między innymi do 

należytego udokumentowania zawartej umowy, uiszczenia przez Klienta umówionej ceny i 

udokumentowania tego faktu, jak również wysłania towaru Klientowi. Jeśli Klient wyrazi zgodę na 

przesyłanie  mu na adres internetowy e-maili  informacji handlowej lub otrzymywanie newslettera, 

dane przekazane przez Klienta wykorzystywane są w celu informowania o nowych produktach, 

usługach oraz promocjach oferowanych w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego. Zgoda na 



przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w 

każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Klienta na Konto 

w Sklepie Internetowym. 

 

V. Odbiory danych w sklepie internetowym 

Klient ma m. in.  prawo wycofać zgodę  na  przetwarzanie danych osobowych, do 

żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przeniesienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub 

stałego wstrzymania ich przetwarzania , (prawo do bycia zapomnianym) usunięcia z bazy danych na 

stronie sklepu - jeżeli  są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z 

naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Zgodnie z art. 

77 i art. 79 RODO, klient dodatkowo ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego , 

gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych  osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Aby skorzystać z prawa do wniesienia 

skargi, prosimy o kontakt z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, https://www.giodo.gov.pl/ 

 

VI. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na 

sypialove.pl 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na urządzeniu, z jakiego korzysta użytkownik celem 

połączenia się z Internetem (np.: komputer, tablet, smartfon). Plik Cookies pozwala na odczytanie 

informacji w nim zawartych jedynie przez serwer, który je utworzył  służy do przechowywania 

informacji o użytkowniku wymagane podczas rejestracji, logowania, wysyłania zamówienia, 

wysyłania zapytania przez formularz kontaktowy i korzystania z serwisu jako osoba zalogowana 

,celów statystycznych i analitycznych - cookies google-analytics.com .Pliki Cookies wykorzystywane 

przez Sklep Internetowy 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 z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, 

co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.   

Sypial-nova.pl korzysta z oprogramowania sklepowego Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 

0000395171, NIP: 9452156998). Firma ta nie ma bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie 

przetwarza ich w żaden sposób. 

 

Polityka Google AdWords Remarketing 

Strona Sklepu Internetowego sypialove.pl  korzysta z funkcji Google AdWords Remarketing firmy 

Google Inc. Technologia remarketingu za pośrednictwem Google AdWords umożliwia Sprzedawcy 

https://www.giodo.gov.pl/


zwracanie się do Klienta, który odwiedził już stronę Internetowego Sklepu Sprzedawcy i 

zainteresował się ofertą Sprzedawcy z ukierunkowaną reklamą na stronach sieci partnerów Google. W 

tym celu, podczas odwiedzin na stronie Internetowego Sklepu Sprzedawcy, tworzony jest plik cookie, 

umożliwiający rozpoznanie Klienta podczas odwiedzin na stronach partnerów reklamowych 

Sprzedawcy. Ponadto może być analizowane zachowanie Klientów, co jest następnie wykorzystywane 

do ukierunkowanego polecania produktów oraz reklamy opartej na zainteresowaniach. Zapisane w 

pliku cookie dane nie są łączone z innymi danymi osobowymi w celu tworzenia profilu Klienta. 

Korzystając ze strony Sklepu Internetowego Sprzedawcy, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Google dotyczących Klienta danych w opisany wyżej sposób i w celach określonych powyżej. 

 

VII. Twoje prawa 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do: 

1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

3. dostępu do danych osobowych; 

4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych; 

5. przenoszenia danych osobowych; 

6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i 

informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie. 

 

Usuwanie Plików Cookies 

Jeśli cenisz swoją prywatność i nie zależy Ci na korzystaniu z powyższych funkcji serwisu to możesz 

wyłączyć obsługę ciastek w przeglądarce. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale 

może także uniemożliwiać wyświetlanie i  działanie niektórych lub większości funkcji serwisu , np. 

zalogowanie się na konto, sprawdzenie statusu  czy złożenie zamówienia. 

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej 

informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków: 

- Internet Explorer 

- Firefox 

- Google Chrome 

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i 

informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie. 

 

 

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka


 

VIII. Kontakt 

Sypialove.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach 

korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa 

Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: sklep@sypial-nova.pl. 

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie 

chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail sklep@sypial-nova.pl. 

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: 

E-sklep Agnieszka Ciechomska 

ul. Droga Hrabska 27  

05-090 Falenty Nowe 

NIP: 123-046-67-19, REGON: 387397109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


