
Polityka prywatności

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu www.karmydedykowane.pl:

W  związku  z  korzystaniem  przez  Klienta  z  Serwisu,  Administrator  zbiera  dane  w  zakresie
niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o
aktywności  Klienta  w  Serwisie.  Poniżej  zostały  opisane  szczegółowe  zasady  oraz  cele
przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Klienta z Serwisu.

1. Administrator danych osobowych: Agra-Nord Sp. z o.o., Kleszczewo 83-034 , ul. Jodłowa 13, tel.
58 740 53 34, mail: rodo@karmydedykowane.pl

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisu  „karmydedykowane.pl” (w tym adres IP
lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych
podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

- w celu realizacji zamówienia – podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

-  w  celach  analitycznych  i  statystycznych  –podstawa  prawna  art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO  -
uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw;

-  w  celach  marketingowych  Administratora  -  podstawa  prawna  art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO  -
uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu produktów własnych

Aktywność Klienta w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych
(specjalnym  programie  komputerowym  służącym  do  przechowywania  chronologicznego  zapisu
zawierającego  informację  o  zdarzeniach  i  działaniach  dotyczących  systemu  informatycznego
służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane
są  przede  wszystkim  w  celach  związanych  ze  świadczeniem  usług.  Administrator  przetwarza
również  te  dane  w  celach  technicznych,  administracyjnych,  na  potrzeby  zapewnienia
bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i
statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeżeli  Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i
nazwisko,  adres,  numer  telefonu  lub  adres  e-mail),  może  to  uczynić  jedynie  pod  warunkiem
nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

http://www.dzialkowiecsklep.pl/
http://www.dzialkowiecsklep.pl/
http://www.dzialkowiecsklep.pl/
http://www.karmydedykowane.pl/


Polityka cookies:

3. Pliki cookies oraz podobne technologie 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Klienta, przeglądającego Serwis.
Cookies  zazwyczaj  zawierają  nazwę domeny  serwisu  internetowego,  z  którego  pochodzą,  czas
przechowywania  ich  na  urządzeniu  końcowym  oraz  unikalny  numer.  W  niniejszej  Polityce
informacje  dotyczące  cookies  mają  zastosowanie  również  do  innych  podobnych  technologii
wykorzystywanych w ramach Serwisu.

4. Cookies „serwisowe”

Administrator  wykorzystuje  tzw.  cookie  serwisowe  przede  wszystkim  w  celu  dostarczania
Klientowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z
tym  Administrator  oraz  inne  podmioty  świadczące  na  jego  rzecz  usługi  analityczne  oraz
statystyczne  korzystają  z  plików  cookies,  przechowując  informacje  lub  uzyskując  dostęp  do
informacji  już  przechowywanych  w  telekomunikacyjnym  urządzeniu  końcowym  Klienta
(komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Klienta (identyfikator sesji) na czas trwania sesji
(ang. user input cookies);

- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas
trwania sesji (ang. authentication cookies);

-  pliki  cookies  służące  do  zapewnienia  bezpieczeństwa,  np.  wykorzystywane  do  wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

- sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas
trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

- trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Klienta, na czas trwania sesji lub nieco
dłużej (ang. user interface customization cookies),

- pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym
cookies: Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu
korzystania  z  Serwisu  przez  Klienta,  w  tym  tworzenia  statystyk  i  raportów  dotyczących
funkcjonowania Serwisu). 

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od okresu utrzymywania Konta Klienta.
Wszystkie  dane  są  przetwarzane  w  czasie  istnienia  konta  i  niezwłocznie  usuwane  lub
nieodwracalnie  anonimizowane  w  przypadku  jego  likwidacji.  Nadto  dane  są  usuwane  lub
nieodwracalnie  anonimizowane  po  złożeniu  skutecznego  sprzeciwu  względem  przetwarzania
danych  w  przypadkach,  gdy  podstawą  prawną  przetwarzania  danych  jest  uzasadniony  interes
Administratora.  Okres  przetwarzania  danych  może  być  przedłużony  w  przypadku,  gdy
przetwarzanie  jest  niezbędne  do  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  ewentualnymi
roszczeniami,  a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie,
jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu
przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 



6. Uprawnienia użytkownika 

Klientowi przysługuje prawo:

-          dostępu do treści danych,

-          żądania ich sprostowania,

-          usunięcia,

-          ograniczenia przetwarzania,

-          prawo do przenoszenia danych,

-          prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,

-          prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim,
zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

7. W zakresie, w jakim dane Klienta przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w
dowolnym  momencie.  Wycofanie  zgody  na  wykorzystanie  plików  cookies  można  zrobić  pod
następującymi linkami dla poszczególnych przeglądarek:

 Intermet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

 Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

 Safari

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

 Opera

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl


8. Odbiorcy danych 

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w
szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do
świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi
księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia)

Administrator  zastrzega  sobie  prawo  ujawnienia  informacji  dotyczących  Klienta   właściwym
organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji,  w oparciu o
odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

9. Bezpieczeństwo danych osobowych 

Administrator  na  bieżąco  prowadzi  analizę  ryzyka  w  celu  zapewnienia,  że  dane  osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do
danych  mają  jedynie  osoby  upoważnione  i  jedynie  w  zakresie,  w  jakim jest  to  niezbędne  ze
względu na  wykonywane przez  nie  zadania.  Administrator  dba o to,  by  wszystkie  operacje  na
danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i
współpracowników.  Administrator  podejmuje  wszelkie  niezbędne  działania,  by  także  jego
podwykonawcy  i  inne  podmioty  współpracujące  dawały  gwarancję  stosowania  odpowiednich
środków  bezpieczeństwa  w  każdym  przypadku,  gdy  przetwarzają  dane  osobowe  na  zlecenie
Administratora. 

10. Zastrzegamy 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.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe 
działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis 
www.karmydedykowane.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz 
regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.


