POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Chronimy Twoje dane osobowe

1. DEFINICJE
1.1.

Administrator Danych Osobowych

- "FARMA SYRENKA" spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kasprowicza 20, 01-871 Warszawa,
KRS: 0000058750, NIP: 1181613384, REGON: 0173999480, kapitał zakładowy w wysokości
405.000,00 złotych
1.2.

Apteka Internetowa – apteka internetowa prowadzona pod domeną: https://aptekasyrenka.pl/
prowadzona przez "FARMA SYRENKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, ul. Jana Kasprowicza 20, 01-871 Warszawa, KRS: 0000058750, NIP:
1181613384, REGON: 0173999480, kapitał zakładowy w wysokości 405.000,00 złotych
uprawniona

do

prowadzenia

WIF.WA.IV.8520.4.86.2011.DB

apteki

ogólnodostępnej

wydanego

w

dniu

na

18

podstawie

listopada

zezwolenia

2011

roku

nr

przez

Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie;
1.3.

Apteka Stacjonarna – apteka ogólnodostępna w sieci aptek prowadzonych przez
Sprzedawcę

wedle

listy

aptek

ogólnodostępnych

znajdującej

się

pod

adresem:

https://aptekasyrenka.com/;
1.4.

Formularz Kontaktowy – formularz kontaktowy umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą w
celach określonych w Regulaminie Formularza Kontaktowego Apteka Syrenka;

1.5.

Konto Użytkownika – konto użytkownika w Aptece Internetowej założone zgodnie z
Regulaminem Apteki Internetowej Apteka Syrenka

1.6.

Regulamin Apteki Internetowej Apteka Syrenka – oznacza regulamin dostępny pod
adresem: https://aptekasyrenka.pl/webpage/regulamin.html;

1.7.

Regulamin Formularza Kontaktowego Apteka Syrenka – oznacza regulamin dostępny pod
adresem:https://www.aptekasyrenka.pl/webpage/regulaminie-formularza-

kontaktowego.html
1.8.

RODO - Rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

1.9.

Sprzedawca – "FARMA SYRENKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Jana Kasprowicza 20, 01-871 Warszawa, KRS: 0000058750, NIP:
1181613384, REGON: 0173999480, kapitał zakładowy w wysokości 405.000,00 złotych;

1.10.

Strona Internetowa – strona internetowa udostępniana przez Sprzedawcę pod adresem:
http://www.aptekasyrenka.pl;

1.11.

Towar – Towar w rozumieniu zapisów Regulaminu Apteki Internetowej Apteka Syrenka

2. CEL, ZAKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
2.1.

Dane osobowe gromadzone przez Administratora Danych Osobowych są wykorzystywane
wyłącznie
w celach związanych z realizacją zamówień złożonych w Aptece Internetowej oraz celem
obsługi zapytań wysłanych do Sprzedawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

2.2.

Dane osobowe gromadzone przez Administratora Danych Osobowych są przetwarzane
zgodnie z RODO

2.3.

Dane osobowe gromadzone przez Administratora Danych Osobowych są przetwarzane w
następujących celach i podstawach prawnych:
2.3.1.świadczenia przez Sprzedawcę usług związanych z prowadzeniem Konta Użytkownika
w Aptece Internetowej oraz udostępnienia treści zawartych w Aptece Internetowej oraz
Formularzu Kontaktowym w celu umożliwienia dokonania zakupu lub rezerwacji
wybranych Towarów dostępnych w Aptece Internetowej lub Aptece Stacjonarnej za
pośrednictwem Strony Internetowej tj. w celu wykonania umowy zgodnie z treścią art. 6
ust. 1 lit. b RODO;
2.3.2.sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w ramach Apteki Internetowej tj. w
celu wykonania umowy zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2.3.3.reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń tj. do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
Danych Osobowych zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
2.3.4.prowadzenia

dokumentacji

księgowo-rachunkowej

tj.

w celu

wypełnienia

rzez

Administratora obowiązku prawnego ciążącego na nim jako przedsiębiorcy zgodnie z
treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych.
2.3.5.Dane osobowe gromadzone przez Administratora Danych Osobowych są przetwarzane
w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres
korespondencyjny, adres do wysyłki, adres do rozliczeń, adres zamieszkania, numer
telefonu, numer PESEL, data urodzenia, treść recepty.
2.3.6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze
Sprzedawcą.
3. OŚWIADCZENIA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
3.1.

Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania, niesprzedawania i nieużyczania
zgromadzonych

danych

osobowych

użytkowników

innym

osobom,

instytucjom

lub

podmiotom trzecim. Dane osobowe użytkowników wskazane w ust. 2.3.5 traktowane są jako

dane osobowe o najwyższym stopniu poufności. Nie mają do nich dostępu osoby
nieupoważnione. Służą one wyłącznie do komunikacji pomiędzy użytkownikiem, a
Sprzedawcą oraz realizacji złożonego zamówienia.
3.2.

Powierzone Administratorowi dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz
zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa tj.
w szczególności zgodnie z RODO.

3.3.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje
również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych osobowych do
organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. Nadto Użytkownikowi przysługuje prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.4.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba
może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od
powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.5.

Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
oraz profilowaniu.

3.6.

Dane osobowe użytkowników będą przekazywane do podmiotów współpracujących ze
Sprzedawcą w celu realizacji zamówień (pośrednicy płatności, dostawcy) oraz do podmiotów
współpracujących ze Sprzedawcą dostarczających i wspierających systemy teleinformatyczne
Sprzedawcy.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po
tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

