
KLAUZULA INFORMACYJA ZWIĄZANA Z PROCESEM PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma PRYMUS s.c. Miłkowski P., 
Żurawski W., ul. Nowopijarska 9b, 21-400 Łuków, Polska, NIP: 8252118716. 

Jakie dane gromadzimy?
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 
fizycznej.
Dlatego też podczas korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych 
swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz 
formularza zamówienia. 

Dane gromadzone za pomocą naszego formularza to: imię, nazwisko (ewentualnie dla firm: 
nazwa firmy, NIP), adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Podanie 
powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Serwisie oraz 
obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia. Pamiętaj, że nie musisz zakładać 
konta w Serwisie, żeby złożyć zamówienie, jednak także wtedy podanie powyższych danych 
będzie konieczne do jego realizacji. Twoje dane możemy również przetwarzać, kiedy 
kontaktujesz się z nami telefonicznie, e-mailowo lub listownie. 
W naszym Serwisie używamy technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i 
przetwarzania danych. Dane te są wykorzystywane w celu umożliwienia identyfikacji Ciebie 
przy usługach takich jak zakupy w Serwisie czy utrzymanie danej sesji jeżeli uważasz, że nie 
chcesz się zbyt często logować na założone w Serwisie konto. Twoje dane osobowe uzyskane 
przy rejestracji konta lub przy złożeniu zamówienia przetwarzane są przez nas w celu 
zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą jak i w celu wykonania 
tak zawartej umowy. Podstawą przetwarzania danych jest tutaj właśnie niezbędność 
przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. 
Twoje dane osobowe zebrane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przetwarzane będą 
wyłącznie w celu na jaki wyraziłeś zgodę. 
Zgoda może być przez Ciebie wyrażona poprzez wypełnienie formularza na otrzymywanie od
Nas informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) .Wyrażona przez Ciebie zgoda 
może zostać w każdym momencie cofnięta bez uszczerbku dla realizacji zamówień ani bez 
naruszenia prawidłowości przetwarzania danych przed cofnięciem zgody. 

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane? 
Pamiętaj, że dane osobowe podane przez Ciebie umożliwiają nam prawidłowo zrealizować 
złożone przez Ciebie zamówienie, a także są wykorzystywane po to aby móc skontaktować 
się z Tobą drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez
Ciebie zapytania, ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do 
Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych, na które wyraziłeś zgodę. 
Informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej ani 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie Zaufanym odbiorcom, czyli podmiotom dzięki
którym możemy zrealizować umowę oraz dostarczyć Twoje zamówienie. Do kategorii 



naszych zaufanych odbiorców należą: usługi magazynowania, usługi księgowe, usługi 
kurierskie i dostaw, usługi i serwis IT.

Okres przechowywania danych 
Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzamy do końca 
okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. W przypadku natomiast, gdy żaden 
przepis prawa nie będzie na nas nakładał innych obowiązków lub nie będzie to wynikało 
konkretnie z zapisów umowy maksymalnie dane przechowywane będą 10 lat. 
Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego 
naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym
celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub 
sami ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych? 
Pamiętaj, że w każdej chwili masz dostęp do swoich danych osobowych poprzez zalogowanie
się loginem i hasłem w Serwisie. Jeśli zapomnisz hasło do logowania możesz skorzystać ze 
specjalnej opcji „Przypomnij hasło”, gdzie prosimy o wprowadzenie adresu e-mail, z którego 
korzystasz w naszym Serwisie. Na podany adres odeślemy Ci hasło zastępcze. 

Bezpieczeństwo i poufność 
Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo 
Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje 
są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z 
zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego 
prawa. 
Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem 
Serwisu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną 
odpowiedzialność. 

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z
Rozporządzenia 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.

Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.


