
W  związku  z  ze  zmianami  w  prawie  ochrony  danych  osobowych  związane  z  wejściem  w  życie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony  danych  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. Ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (Dz.U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO)

Realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji przesyłamy Państwu
poniższą treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

Informujemy, iż Piramida Zdrowia Radosław Chodyczko spółka jawna z siedzibą w Lublinie, prowadząca
Sklep Zielarsko – Medyczny  Piramida Zdrowia, w ramach wzajemnych relacji  handlowych,  przetwarza
przekazane  przez  Państwa dane  osobowe,  które  mogą dotyczyć Państwa reprezentantów,  właścicieli,
pracowników lub osób współpracujących z Państwem w ramach umów cywilnoprawnych.

Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piramida Zdrowia Radosław Chodyczko spółka jawna z
siedzibą w Lublinie przy ul. Wigilijnej 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000385730, REGON 060767781, NIP 9462624774 (dalej jako Spółka). 

Jak  skontaktować się ze  Spółką,  żeby  uzyskać więcej  informacji  o  przetwarzaniu  Państwa  danych
osobowych? 

Mogą Państwo kontaktować się ze spółką listownie na adres ul. Wigilijnej 12, 20-502 Lublin, mailowo na
adres piramida.zdrowia@gmail.com, telefonicznie pod numerem 696553957.

Skąd Spółka posiada Państwa dane osobowe:

a) udzielona uprzednio w związku z transakcjami zakupu produktów oferowanych przez Spółkę w sklepie
internetowym Sklep Zielarsko – Medyczny Piramida Zdrowia, 
b) udzielona uprzednio w związku z zawarciem i wykonywaniem umów innych niż wskazanych w pkt a),
b) udzielonymi nam zgodami marketingowymi,
c) uzasadnionym prawnie interesem.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) związanych  z  zawarciem,  wykonywaniem  lub  rozwiązaniem  umowy,  tj.  w  celu  umożliwienia
świadczenia  usługi  drogą elektroniczną oraz  korzystania  ze  sklepu  internetowego,  w  tym
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dokonywania  transakcji  w  naszym  sklepie  internetowym  i  wykonania  płatności  za  towary
sprzedane Państwu przez Spółkę;

b) zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
c) obsługi  kierowanych  do  Spółki  przez  Państwa  próśb  i  zapytań,  w  tym  kontaktowania  się z

Państwem w związku z wykonywaniem umowy,
d) wykonywania obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa; 
e) wykonywania  zadań w interesie  publicznym,  tj.  w zakresie  wynikającym z  przepisów  prawa i

podejmowanych czynności; 
f) wykonywania  prawnie  uzasadnionych  interesów,  w  tym  windykacja  należności;  prowadzenie

postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, marketing bezpośredni; 
g) przechowywanie  danych  dla  celów  archiwalnych,  oraz  zapewnienie  rozliczalności  (wykazania

spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Spółka  wymaga  podania  przez  Państwa  następujących  danych  osobowych:  imię i  nazwisko,  adres
dostawy,  numer  telefonu,  adres  poczty  elektronicznej  email,  dane  wzmagane  do  realizacji  płatności
transakcji, numer rachunku bankowego, numer NIP (w przypadku przedsiębiorców), aby móc zawrzeć i
wykonać umowę zawartą z Państwem, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Państwa ze Spółką.  

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie podacie Państwo wymaganych przez Spółkę danych osobowych, Spółka
nie będzie mogła zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z
zakupów w sklepie internetowym Spółki lub zawrzeć innych umów ze Spółką. 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych
np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. 

W pozostałym zakresie podanie Państwa danych jest dobrowolne. 

Jakie przysługują Państwu wobec Spółki uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? 

Spółka wypełnia wszystkie Państwa prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

W zwi  ą  zku z przetwarzaniem danych osobowych przys  ł  uguj  ą   Pa  ń  stwu nast  ę  puj  ą  ce prawa:

1.prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia czy Spółkę
przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2.prawo  do  sprostowania  danych,  gdy  zauważą Państwo,  że  Państwa  dane  są nieprawidłowe  lub
niekompletne; 
3.prawo żądania od Spółkę usunięcia danych - gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla
których zostały  zebrane przez  Spółkę,  gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie  danych,  gdy
zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie
z prawem, gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub dane  zostały  zebrane  w związku  ze  świadczeniem  usług drogą elektroniczną oferowanych
dziecku;
4.prawo żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania danych - gdy zauważą Państwo, że Państwa dane
są nieprawidłowe, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale będą Państwo chcieli ich usunięcia,
dane  nie  będą Spółce  już potrzebne,  ale  mogą być potrzebne  Państwu  do  obrony  lub  dochodzenia
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roszczeń lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania  danych,  do czasu ustalenia,  czy  prawnie
uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5.prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Spółkę danych osobowych
oraz  przesłania  ich  innemu  administratorowi  –  gdy  przetwarzanie  Państwa  danych  odbywa  się na
podstawie udzielonej zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w
sposób automatyczny; 
6.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Spółki
lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego; 
7.prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8.prawo  do  uzyskania  interwencji  ze  strony  Spółki,  przedstawienia  własnego  stanowiska  i  do
zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. 

Przysługuje  Państwu możliwość wniesienia  skargi  w związku  z  przetwarzaniem  przez  Spółkę Państwa
danych osobowych do polskiego organu nadzorczego (Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub
organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce
zwykłego  pobytu  lub  pracy  osoby,  której  dane  dotyczą lub  ze  względu  na  miejsce  domniemanego
naruszenia.

W jakich sytuacjach mogą Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych? 

Mają Państwo  możliwość wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdy  ich
przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a
sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znajdujecie. 

Komy udostępniamy Państwa dane osobowe? 

W związku z realizacją podstawowych funkcji sklepu internetowego Spółka udostępnia dane osobowe 
uprawnionym pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych. 

Administrator  w  ramach  realizacji  umowy  sprzedaży  oraz  usług  posprzedażowych  może  przekazywać
dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

a)firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu towarów zakupionych przez
Państwa,
b)operatorom systemów płatności, w przypadku wyboru takiej formy płatności,
c)firmom świadczącym usługi reklamacyjne w zakresie towarów nabytych przez Państwa,

W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na
wykorzystywanie  środków  komunikacji  elektronicznej  mogą być przekazywane  do  podmiotów
wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS.

Administrator oświadcza,  że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w pkt. 2 i 3 powyżej
zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn.,  że każdy ze zleceniobiorców musi
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dawać gwarancję wdrożenia  i  stosowania  odpowiednich  do  kategorii  danych  osobowych  środków
technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu

W przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i  zgodnie  ze  wskazanym w tych przepisach
trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej

Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i
realizowania nadzoru właścicielskiego.

Administrator  oświadcza,  że  w  każdym  przypadku  udostępnienie  lub  przekazanie  danych  osobowych
odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Przechowywanie Państwa danych osobowych:

a)dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Sklepie internetowym – przez cały czas aktywności
konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

b)dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania konta w
Serwisie – w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą
umową sprzedaży drogą elektroniczną,

c)dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane
dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych wobec Użytkownika Serwisu
będą przechowane  w  postaci  archiwalnej  co  najmniej  przez  5  lat  od  momentu  wycofania  zgody
(ograniczenie przetwarzania), dla potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,

d)dane  osobowe  dotyczące  faktów  i  zdarzeń podlegających  obowiązkom  podatkowym  lub  ujęcia  w
odpowiednich  księgach  rachunkowych  –  przez  okres  wymagany  postanowieniami  ustaw:  ordynacja
podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących,

e)jednocześnie,  w  celu  rozliczalności  będziemy  przechowywać dane  przez  okres,  w  którym  Spółka
zobowiązana  jest  do  zachowania  danych  lub  dokumentów,  które  je  zawierają dla  udokumentowania
spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy  przekazujemy  Państwa  dane  osobowe,  w  tym  do  państw  spoza  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego? 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Czy  przetwarzamy  Państwa  dane osobowe  automatycznie  (w tym  poprzez  profilowanie)  w sposób
wpływający na Państwa prawa?

Państwa  dane  osobowe  nie  będą przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  przez  Spółkę w  sposób
wpływających na Państwa prawa (w tym w formie profilowania).
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