
Polityka prywatności 

Wstęp 
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochrony danych). Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących 

obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest 

rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii 

Europejskiej. 

Kto jest administratorem danych? 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia Rękodzieła „BRUXA” 

Agata Szybalska z siedzibą w Podstolicach (adres siedziby:  Podstolice 110, 32-020 

Wieliczka), NIP: 6791656012, REGON: 363979617, adres e-mail: bizuteria@bruxa.pl. 

Adres naszej strony to https://bruxa.pl 

Jakie dane są gromadzone i w jakim 
celu są przetwarzane? 
Dane swoje podajecie Państwo zawsze dobrowolnie, jednak jest to konieczne do 

realizacji niektórych celów, jak złożenie i realizacja zamówienia lub kontakt z nami. 

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w 

formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego 

przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. 

Składając zamówienie podajecie Państwo dane osobowe niezbędne do realizacji 

umowy sprzedaży, takie jak: imię i nazwisko lub nazwa firmy i NIP, dane teleadresowe, 

numer telefonu oraz email. Zebrane w ten sposób dane służą tylko i wyłącznie 

poprawnemu zrealizowaniu zamówienia. 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty 

elektronicznej podajecie Państwo swój adres email. Będzie on wykorzystany tylko w 

celu udzielenia odpowiedzi. 

Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego 

informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z marką. W 
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celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie 

imienia i adresu e-mail. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera 

jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy 

zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, 

rezygnując z otrzymywania newslettera. 

Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu 

przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia tej 

faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest 

wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie 

wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym 

Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez 

okres czasu wymagany przez przepisy prawa. 

Przez jaki czas będą przechowywane 
Państwa dane? 
Za Państwa zgodą będziemy przechowywać Państwa dane, aby ułatwić Państwu w 

przyszłości zakupy i kontakt z nami. Państwa dane osobowe będą przechowywane do 

momentu złożenia żądania ich usunięcia, o ile ich dalsze przechowywanie nie będzie 

niezbędne w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dla roszczeń 

wynikających z rękojmi). 

Komu mogą być udostępnione 
Państwa dane? 
Dane Państwa są poufne. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i 

ochrony danych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane te 

przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. 

Przetwarzanie Państwa danych powierzamy jedynie następującym podmiotom: 

1. Smarthost Sp.z o.o. – w celu przechowywania danych na serwerze 

2. Poczta Polska S.A., Inpost S.A. – w celu dostawy przesyłek 

3. UAB „MailerLite” – w celu korzystania z systemu mailingowego 

Jeżeli wymaga tego od nas obowiązujące prawo, musimy przekazać Państwa dane 

osobowe uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy 

organy ścigania. 



Prawo do dostępu i poprawiania 
danych: 
W każdej chwili macie Państwo prawo do wglądu w swoje dane, ich modyfikacji oraz 

do żądania ich usunięcia z naszej bazy danych. W tym celu należy skontaktować się z 

administratorem danych dostępnym pod adresem email: bizuteria@bruxa.pl. 

Pliki cookies: 
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu 

końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez 

nasz system teleinformatyczny. 

Nasza witryna bruxa.pl podobnie jak inne strony internetowe wykorzystuje pliki 

cookies w celu zapewnienia większej wygody korzystania z niej. Wykorzystujemy też 

funkcje udostępniane przez serwisy zewnętrzne jak Facebook, Instagram, czy 

Pinterest. Korzystanie z tych funkcji łączy się z zaakceptowaniem plików cookies tych 

serwisów społecznościowych. 

Jeśli zostawicie Państwo na naszej witrynie komentarz, będziecie mogli wybrać opcję 

zapisu Waszej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki 

którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już 

dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku. 

Pliki cookies wykorzystujemy także w celach statystycznych i 
marketingowych 
Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób 

odwiedzających stronę, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej 

wykorzystywanej do jej przeglądania, czas spędzony na stronie, odwiedzone 

podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie 

informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. 

Wykorzystujemy cookies w celu prowadzenia działań remarketingowych polegających 

na prezentowaniu Ci reklam zachęcających do powrotu do serwisu lub skorzystania z 

jakiś promocji, zniżek etc. Wykorzystujemy również Pixel Facebooka, by móc kierować 

do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. 
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