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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Poniżej wskazujemy zasady ochrony prywatności osób  
korzystających ze strony www.openbox.pl i www.openbox.com.pl 

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników 
w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych poprzez serwis www.openbox.pl i www.openbox.com.pl. 

 
1. Administrator danych: 

Administratorem danych osobowych jest FHU Open Box Joanna Werecka, Zgierska 77, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP 
7322036183.  

Dane kontaktowe: biuro@openbox.pl, biuro@openbox.com.pl 

 
2. Dane osobowe 

Dane osobowe to informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Państwa jako osoby fizycznej w 
oparciu o elementy takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, czy niepowtarzalny numer 
urządzenia. 

3. Bezpieczeństwo 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Administratorowi danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które 
mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym poprzez kontrolowanie ich wykonywania i bieżące 
sprawdzanie ich zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, 
przede wszystkim 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 – RODO). 

 
4. Podstawa prawna przetwarzania  

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Użytkownika, w celu realizacji zawartej 
pomiędzy stronami umowy oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego 
np. na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń. 

 
5. Pozyskiwanie danych osobowych 

 
Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

a. poprzez dobrowolne podanie danych osobowych przez Użytkownika osobiście, telefonicznie lub drogą 
elektroniczną np. za pomocą wiadomości elektronicznej przesłanej na adres biuro@openbox.pl, 
biuro@openbox.com.pl, marketing@openbox.pl, marketing@openbox.com.pl, 

b. poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies”). 

Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości przedstawienia oferty handlowej, realizacji 
zamówienia lub dostarczenia zamawianych towarów lub usług. 

 
6.  Cel przetwarzania danych  

 
Dane osobowe przetwarzane są w celu wynikającym z intencji Użytkownika np. w celu przedstawienia oferty przez 
Administratora bądź realizacji zamówienia. 
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7. Udostępnianie danych osobowych 

 
Dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia, dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji zamówienia i świadczenia usług. A także podmiotom współpracującym w zakresie realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
Dane osobowe nie zostaną sprzedane  ani przekazane do państwa trzeciego (poza EOG) ani do organizacji 
międzynarodowej. 
 
W przypadku reorganizacji, restrukturyzacji, fuzji lub sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia aktywów (łącznie 
„przeniesienie aktywów”) możemy przekazywać́ informacje, w tym dane osobowe, w dopuszczalnej skali i w miarę 
potrzeb, pod warunkiem, że strona otrzymująca wyrazi zgodę na traktowanie Pana/Pani danych osobowych w sposób 
zgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych. Zobowiązujemy się nadal chronić́ poufność́ danych 
osobowych oraz powiadamiać́ odpowiednich użytkowników w przypadku, gdy ich dane osobowe staną się 
przedmiotem innej polityki prywatności. 
 

8. Uprawnienia osób, których dane dotyczą 
 
Mogą Państwo wnioskować o: 
- dostęp do danych  
- sprostowanie (poprawienie Państwa danych osobowych) 
- usunięcie danych  
- ograniczenie przetwarzania 
- przeniesienie danych do innego Administratora 
 
A także macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

9.  Okres przechowywania danych osobowych 
 
Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora w okresie prowadzenia przez niego działalności lub do 
momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.  
Niemniej wymogi prawne, rachunkowe bądź podatkowe mogą nakazywać Administratorowi przechowywanie danych 
osobowych przez dłuższy okres. 
 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój 
technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu 
internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.  


