
Polityka prywatności 

Dane przy zamówieniu 

Użytkownik wypełniając formularz wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w 

formularzu do celów realizacji Transakcji. Użytkownik wypełniając formularz może wyrazić zgodę na 

gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez MAAD Sp. z o. o. swoich danych osobowych w celach 

administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29. 08. 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Użytkownik Sklepu, wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz 

zamówienia, udostępnia swoje dane Sprzedawcy. Dane te będą wykorzystane wyłącznie do celów realizacji 

zamówienia lub ewentualnego kontaktu z Klientem w sprawie realizacji zamówienia. 

Firma MAAD Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych 

osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz 

wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. 

Obsługa płatności 

Realizując zamówienie na jakikolwiek z oferowanych przez nas produktów lub usług i wybierając sposób 

płatności payu.pl , paypal.pl , klient przechodzi połączeniem szyfrowanym na stronę firm autoryzujących, z 

którymi mamy podpisane umowy i tam dokonuje operacji finansowej. 

Za całość takiej operacji finansowej odpowiada firma autoryzująca transakcje. 

MAAD Sp. z o.o. nie ma dostępu do takich danych, jak numer karty, dostęp do konta, itd. 

Faktury 

Akceptując politykę prywatności wyrażasz zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Fakturę za 

zakupiony produkt lub usługę otrzymasz mailem. 

Newsletter 

Jeśli Użytkownik określi w formularzu rejestracyjnym lub zamówienia, iż chce otrzymywać informacje 

handlowe oraz oferty w formie newslettera od Sprzedawcy, okresowo będzie otrzymywał biuletyn zawierający 

zamówione informacje do chwili, w której zgłosi chęć rezygnacji z jego otrzymywania. Zgłoszenie takie musi 

wpłynąć do Sprzedawcy na adres podany na stronie Kontakt, umieszczonej na głównej stronie sklepu. 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 – dalej RODO) informuję, że: 

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest MAAD Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, 

przy ul. Księcia Józefa 1 lok. 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod nr KRS 0000292371, kapitał zakładowy Spółki: 50000 zł, NIP: 5342373416 

  



Dane administratora 

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

możesz kontaktować się na adres email: iodo@icpc.pl lub pisemnie na adres: MAAD Sp. z o.o., ul. Księcia 

Józefa 1/1, 05-800, Pruszków. 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/f RODO. 

Przechowywanie danych 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. Pana/Pani 

dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia realizacji umowy bądź na 

podstawie przepisów archiwizacyjnych. 

Państwa prawa w stosunku do przechowywanych danych 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest 

zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do 

organu nadzoru, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowy dotyczących Pana/Pani narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe. 

Komu przekazujemy dane osobowe 

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Dane 

podlegają udostępnieniu podmiotom wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Tymi podmiotami mogą być 

m.in. dostawcy usług informatycznych, podmioty przetwarzającym dane w celu windykacji należności, 

podmioty świadczące usługi rachunkowe, agencje marketingowym - jednakże te podmioty przetwarzają dane na 

podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi dyspozycjami. Administrator może mieć 

obowiązek udzielania zebranych informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w 

zakresie wynikającym z żądania. Zgromadzone dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w 

państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i 

Norwegia). 

 

Pliki Cookies 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach 

cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze 

stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, 

czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać 

urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do 

jego indywidualnych potrzeb; 



b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze 

stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

c. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na 

każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz 

„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w 

urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w 

urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich 

usunięcia przez Użytkownika. 

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. 

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w 

ramach Serwisu; 

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 

internetowych Serwisu; 

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika 

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z 

którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę 

plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 

zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach 

obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być 

również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub 

w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

 

Linki zewnętrzne 

Na naszej stronie można znaleźć linki zewnętrzne odsyłające do stron naszych Partnerów. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności 

stosowaną przez właścicieli tych stron. 


