
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

I. Warunki ogólne 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych użytkowników sklepu 
internetowego (zwanych dalej „Użytkownikami”) znajdującego się pod adresem elektronicznym 
www.e-bettersweet.pl, zwanego dalej „Sklepem”. 

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Agro Select S.A. z siedzibą w 32-
300 Olkusz, ul. Długa 157, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia pod numerem KRS: 0000255810, 
posiadająca numer statystyczny REGON: 120233501, oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 
6762318956. 

3. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona. 

4. Administrator oświadcza, że strony Sklepu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich 
lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które 
powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają 
informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są 
nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn 
etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, 
naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę 
naruszenia dóbr prawnie chronionych. 

 

II. Cel zbierania danych  

1. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla 
korzystania przez nich z Sklepu, w szczególności zakładania indywidualnych kont Użytkowników i 
składania przez nich zamówień pośrednictwem tych kont oraz przyjmowania i rozpatrywania ich 
reklamacji. W zależności od dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody, jego dane osobowe 
mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji 
handlowych drogą elektroniczną. 

2. Dane osobowe, które zwykle zbieramy to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres 
zamieszkania. Jeżeli wystąpi potrzeba uzyskania innych danych, Użytkownik zostanie o tym 
powiadomiony oraz zostanie przedstawione stosowne uzasadnienie.  

 

III. Czas przetwarzania 

Dane przetwarzamy co najmniej tak długo jak trwa komunikacja lub realizacja zamówienia. Jeżeli 
realizowane zadania wiążą się z gwarancją lub innym okresem, w którym konieczne będzie 
skorzystanie z danych osobowych, to te dane to pozostaną u nas. Należy tutaj szczególnie pamiętać o 
możliwości istnienia przepisów prawnych, skarbowych, bankowych, które mogą zobowiązywać 



przedsiębiorców do przechowywania danych osobowych klientów nawet do 5 lat od momentu 
wystawienia dokumentu księgowego. W momencie, w którym realizacja zostanie definitywnie 
zakończona, dane zostaną usunięte. 

 

IV. Prawa Użytkownika 

Prawo dostępu do danych – uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania oraz kopii danych. 

Prawo do sprostowania danych – poprawienie danych osobowych, gdy są one błędne lub uległy 
zmianie. 

Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych – usunięcie danych, które są przetwarzane 
bez uzasadnionych podstaw prawnych.. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – ograniczenie wyłącznie do przechowywania 

Prawo do przenoszenia danych – jeżeli będzie to technicznie możliwe, na Państwa żądanie 
przekażemy dane do wskazanego podmiotu. 

Prawo do sprzeciwu lub wycofania zgody – sprzeciw wobec przetwarzania danych lub cofnięcie 
zgody. 

Powyższe prawa mogą Państwo realizować składając wniosek poprzez formularz kontaktowy 
znajdujący się na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio na nasz adres e-mail. Zastrzegamy 
sobie okres 14 dni na ustosunkowanie się do otrzymanego wniosku. 

 

V. Dostęp do danych osób trzecich 

1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie 
upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby 
zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. 

2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom 
wymiaru sprawiedliwości. 

3. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim takim jak firmy 
kurierskie, firmy logistyczne i transportowe, Poczta Polska lub serwisom płatności elektronicznych – 
w celu należytej realizacji umowy, a w szczególności w celu dostawy zamówionego towaru oraz 
zwrotu należności Klientowi (w przypadku uwzględnionych reklamacji).  

 

VI. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych  

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i 



organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii 
danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed 
udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

 

VII. Naruszenie danych osobowych 

W przypadku, gdy dojdzie do naruszenia danych osobowych (np. wyciek lub nieuprawniony dostęp) 
jesteśmy zobowiązani do powiadomienia odpowiednich organów oraz osób poszkodowanych. 
Oświadczamy, że posiadamy odpowiednią procedurę na wypadek takiej sytuacji. Zostaną również 
wdrożone odpowiednie środki profilaktyczne zapobiegające podobnym przypadkom w przyszłości. 

 

VIII. Wyłączenie odpowiedzialności 

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub 
towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach 
Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu 
handlowego. 

2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których 
Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej 
Polityce Prywatności. 

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji 
funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia 
praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące 
przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać 
praw Użytkownika.  

 

IX. Kontakt z Administratorem danych  

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres 
Administratora danych wymienionego w pkt. I-szym lub na adres e-mail: biuro@agro-select.com. 

 

X. Zmiany Polityki Prywatności 

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 

2. Polityka Prywatności w ostatniej wersji obowiązuje od: 28 kwiecień 2020 rok.   


