
Polityka prywatności
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania 
i wykorzystywania danych pozyskanych od Państwa przez sklep 
internetowy brzuchowski.pl Należy zwrócić uwagę na to, iż niniejsza 
polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest 
ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego 
brzuchowski.pl Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu 
zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych 
informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania 
zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne 
działania
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu 
Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem np. Poczta, 
Facebook, Instagram itp. jest firma – Jubilerska Krzysztof Brzuchowski( z 
siedzibą w Katowicach przy ulicy Marcina Radockiego 188/13 ), wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 
9542251737 REGON: 383397443 ; (kontakt pod ww. adresem, adresem 
poczty elektronicznej: k.brzuchowski@gmail.com lub numerem telefonu: 
+48 501 733 093 - opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika 
właściwego operatora) – zwana dalej „Administratorem” i będąca 
jednocześnie Sprzedawcą
W JAKICH CELACH INFORMACJE O TOBIE SĄ 
WYKORZYSTYWANE?
Każdorazowo cel i zakres przetwarzanych przez Administratora danych 
wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są 
w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym 
lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.
Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez 
Administratora to w szczególności:

1. zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług lub podjęcie 
działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem – Twoje 
dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta.

2. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji, lub podjęcie 
działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem – Twoje 
dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i 
wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego 
złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego 
produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w 
tej sprawie.

3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
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4. przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców 
konkursu oraz realizacja nagród;

5. prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów 
lub usług Administratora i jego partnerów (których aktualna lista 
podana jest w ramach Sklepu Internetowego) przeznaczonych dla 
wszystkich odbiorców.

6. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w 
ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych 
(profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy 
promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora i jego 
partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego 
Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w 
szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, 
oraz analiz rynkowych i statystycznych;

7. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób 
trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności 
Sklepu Internetowego i Aplikacji;

8. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. 
podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów 
odpłatnych;

9. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania 
odpowiedzi na wiadomości Klientów.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ KORZYSTAMY Z INFORMACJI O 
TOBIE?
Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest w głównej mierze 
konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia 
na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 
Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w 
formularzu przy składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży lub 
dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym. Również w przypadku 
Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta 
podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania lub 
obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.
W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach 
marketingowych podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy 
czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu 
danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy 
Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – 
podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta 
dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Z kolei prezentowanie, 



tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi 
reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie 
wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób 
istotny może wpływać na decyzje konsumenckie Klienta, za podstawę ma 
dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 
lit. c) RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klientów. W 
pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być 
przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób 
przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), obowiązujących 
przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie 
przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte 
umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędności do innych 
niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w 
szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem 
formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości 
Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH.
Zgodnie z wymogami ustawowymi prawa o ochronie danych 
użytkownikowi w ramach określonych wymogów ustawowych 
użytkownikowi przysługują następujące ustawowe prawa ochrony danych:

1. prawo do dostępu do danych,
2. prawo do ich poprawiania,
3. prawdo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia 

przetwarzania,
4. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych 

osobowych,
5. prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego w postaci 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed cofnięciem,

7. prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie 
przetwarzania danych (artykuł 21 rozporządzenia podstawowego o 
ochronie danych).

 



CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE?
Tak, podanie przez Ciebie danych ma charakter dobrowolny, jednak 
zastrzegamy sobie prawo, iż nie podanie danych wymaganych podczas 
procesu rejestracji lub zakupu może stanowić przeszkodzę 
uniemożliwiającą realizację zamówienia. Podając swoje dane 
oświadczasz, że są one zgodne z prawdą
Z JAKICH INFORMACJI O TOBIE KORZYSTAMY?
Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane 
Osobowe Klientów:
– Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu 
Zamówień lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym (w 
szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer 
telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod 
pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia 
działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w 
przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy 
oraz numer identyfikacji podatkowej -NIP oraz pozostałe dane zebrane w 
trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.
– Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane 
podczas korzystania z formularza kontaktowego czy przekazywane 
podczas składania reklamacji jak również dane osobowe podane w celu 
wzięcia udziału w konkursach;
– inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w 
Internecie, np. uzupełniając dane zawarte w formularzu Facebook Lead 
Ads Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w 
formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, 
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; uzupełniając dane zawarte w 
formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez 
Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych/
konkursów Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo 
wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w 
szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, 
numer telefonu. Uzupełniając dane, przekazuje Administratorowi Dane 
Osobowe niezbędne do sporządzenia oferty lub przyjęcia zamówienia, 
mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do 
korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, rozmiar palca
KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych 
przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich 
korzysta Klient.
W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać 
udział partnerzy Administratora, w szczególności:



– dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych,
– przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień,
– podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą 
płatniczą w Sklepie Internetowym,
– firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w 
kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i 
doradczych
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONA TWOICH DANYCH
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć 
Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy 
wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu 
ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z 
wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku 
wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego 
szyfrowanego połączenia.
Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: 
„RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres 
przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych 
osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi 
Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą 
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na 
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, 
dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka 
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, 
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby 
fizycznej.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów 
osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane 
przez niego dane są:
– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla 
osoby, której dane dotyczą;
– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i 
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, 
w których są przetwarzane;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;



– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane 
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których 
dane te są przetwarzane;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo 
Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym 
z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub 
uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub 
organizacyjnych.
Prosimy również zwrócić uwagę, że wszelkie podjęte przez nas działania 
mogą okazać się niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo 
zasad bezpieczeństwa.
JAK DŁUGO ZEBRANE INFORMACJE BĘDĄ PRZECHOWYWANE 
PRZEZ NAS PRZECHOWYWANE?
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy 
zawartej z Klientem, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim 
możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 
maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy. Ponadto, 
przechowujemy dane Klientów dla celów podatkowych i rachunkowych 
przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie 
finansowe. Przechowuje Państwa dane osobowe dla celów 
marketingowych przez okres istnienia podstawy prawnej i celu 
przetwarzania danych.
W razie, gdy zostanie zgłoszone żądanie usunięcia konta w sklepie 
możemy przetwarzać Państwa dane w okresie niezbędnym do 
potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia 
roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane 
przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam 
przez Państwa danych. W takim przypadku Twoje dane zostaną 
zablokowane co oznacza zapewnienie, że ograniczymy do nich dostęp 
oraz inne działania techniczne i organizacyjne. Dostęp do określonych 
danych będzie miał jedynie nasz wewnętrzny inspektor danych 
osobowych. Zablokowane dane mogą być wykorzystywane wyłącznie do 
zdefiniowanych wcześniej celów (np. w razie kontroli podatkowej w celu 
przedłożenia w urzędzie skarbowym).


