Załącznik numer 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego ESOTIQ
Informacja o ochronie danych osobowych oraz wzór formatki (zgody Klienta)
Szanowny Kliencie Sklepu Internetowego ESOTIQ,
W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie 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), określane jako
„RODO”.
W związku z tym, chcemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania przez ESOTIQ &
HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku Państwa danych osobowych – podawanych w
procesie składania zamówienia – oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
Zależy nam aby nasi Klienci mieli pełną wiedzą, a tym samym pełen komfort korzystania ze
Sklepu Internetowego Esotiq. Dlatego prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi
informacjami.
Jednocześnie zapewniamy, że Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich
zbieranie i przetwarzanie możecie Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami
poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.
Informacja o ochronie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ESOTIQ & HENDERSON S.A. z
siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk, akta rejestrowe w Sądzie
Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000370553
NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543, dalej zwana „Administratorem Danych Osobowych”
lub w skrócie „ADO”.
Administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas
składania zamówienia na towary w Sklepie Internetowym ESOTIQ („dane osobowe”):
Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) realizacji zamówienia na towar zakupiony przez Państwa w Sklepie Internetowym
ESOTIQ tj. w celu przeprowadzenia procesu zamówienia, płatności, oraz wysyłki i
odbioru towaru,
b) przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w
przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
Administrator Danych Osobowych może przekazywać dane osobowe następującym osobom
trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
1.
swoim pracownikom w celu wykonywania czynności związanych z wysyłką
zamówionych przez Państwa towarów – po uprzednim zapoznaniu się pracowników z zasadami
bezpieczeństwa danych osobowych, a przede wszystkim po zapoznaniu się z Polityką
Bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującą w spółce ESOTIQ & HENDERSON S.A. z
siedzibą w Gdańsku,
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2.
podmiotom, z którymi ADO ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w
celu realizacji zamówienia, w szczególności ADO może przekazywać Państwa Dane osobowe
podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi
pocztowe i kurierskie, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług
marketingowych, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług
informatycznych, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług
magazynowych. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system DOTPAY, jego
dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce: Dotpay
S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790. Podmioty takie będą
zobowiązane na mocy zawartych z ADO umów do stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je
wyłącznie zgodnie z przepisami prawnymi,
3.
organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest
to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków
nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i
innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom
zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
ADO zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i
organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez
ADO i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla
których dane te są gromadzone.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym
prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego
jego następcą).
Ponadto, macie Państwo prawo do:
1.
żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do
uzyskania od ADO potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to
miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. ADO dostarczy Państwu na żądanie
kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o
które zwrócą się Państwo, ADO może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z
kosztów administracyjnych,
2.
sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych
osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów
przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w
tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3.
usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo
żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia
dotyczących Państwa Danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć
takie Dane osobowe,
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4.
ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, ADO
wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone
tylko i wyłącznie do określonych celów,
5.
przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo
otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu
maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez ADO oraz macie Państwo
prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
6.
sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania
dotyczących Państwa Danych osobowych, a na ADO może ciążyć obowiązek zaprzestania
przetwarzania takich Danych osobowych.
Ponadto informujemy, że:
a) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej
podczas realizacji procesu zamówienia;
b) udzielona przez Państwa zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie;
c) ADO nie przetwarza danych wrażliwych;
d) dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu obsługi Sklepu Internetowego
ESOTIQ tj. w celu wysyłki zakupionego przez Państwa towaru, a także w celu wysyłania
informacji marketingowych (w tym informacji o promocjach w salonach „ESOTIQ”) w
przypadku gdy wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych;
e) ADO nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej i krajów
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz
Szwajcarii;
f) ADO umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w
zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez
ADO. Poniżej podajemy Państwu dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
ul. Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk,
adresem e-mail: iod@esotiq.com
OŚWIADCZENIE KLIENTA SKLEPU INTERNETOWEGO ESOTIQ
Po przedstawieniu mi powyższej informacji oświadczam, że:
❑ zapoznałem się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego ESOTIQ, w tym w szczególności
z zasadami zamawiania towaru, płatności, odstąpienia od umowy, i akceptuję postanowienia tego
Regulaminu jako integralnej części umowy sprzedaży zawartej między mną a spółką ESOTIQ &
HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku;
❑wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez ESOTIQ &
HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku w celach związanych z realizacją zamówienia na
3

towar zakupywany przeze mnie w Sklepie Internetowym ESOTIQ. 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, zostałem poinformowany, że administratorem danych
osobowych jest ESOTIQ & HENDERSON spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres:
ul. Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk (numer KRS: 0000370553, dalej „ADO”), oraz
poinformowano mnie, że Dane tej będą służyły celom realizacji zamówienia na towar kupowany
przeze mnie w Sklepie Internetowym ESOTIQ, w tym do wystawiania dokumentów księgowych
oraz do wysyłki towaru, ewidencji dokonywanych zakupów, a w przypadku wyrażenia zgody na
otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji handlowej drogą
elektroniczną, a w przypadku utworzenia przeze mnie Konta Klienta – dane będą także służyły
do prowadzenia tego Konta Klienta w systemie informatycznym ESOTIQ. Oświadczam, że zdaję
sobie sprawę, że podanie powyższych danych jest dobrowolne w rozumieniu art.6 ust.1 punkt a)
RODO. Zostałem poinformowany przez ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku,
że: a) mam prawo wglądu do swoich danych osobowych, oraz prawo do ich poprawiania, a także
prawo do żądania ich usunięcia; b) o danych kontaktowych inspektora ochrony danych (dalej
„IOD”) powołanego przez ADO tj. o tym, że wszelkie żądania można kierować na adres e-mail
inspektora IOD: iod@esotiq.com c) o celu zbierania danych, którym jest realizacja mojego
zamówienia, oraz gromadzenie danych w celu wysyłki przez ADO informacji o promocjach
(jeżeli zaznaczono formatkę zgody na wysyłkę informacji marketingowych) oraz przetwarzanie
danych w celu prowadzenia Konta Klienta w systemie informatycznym ESOTIQ (w przypadku
gdy gdy wybrano opcję rejestracji tj. utworzenia Konta Klienta); d) podstawie prawnej zbierania
danych, którą to podstawą jest art.6 ust.1 punkt a) RODO mówiący o tym, że przetwarzanie
danych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych w określonych celach; e) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania; f) dobrowolności podania danych; g) ADO nie ma zamiaru przekazywania moich
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; h) okresie
przechowywania moich danych osobowych, które to dane będą przechowywane przez okres
realizacji zamówienia, oraz okres przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży, i zostaną trwale
usunięte niezwłocznie po okresie przedawnienia tych roszczeń; i) mam prawo do żądania od
ADO dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o
prawie do przenoszenia danych do innego administratora; j) mam prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie moich danych osobowych, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; k) mam
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Główny Inspektor Danych Osobowych, a po
przekształceniu: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych); l) podanie moich danych
osobowych nie jest wymogiem ustawowym lecz jest warunkiem zawarcia umowy,
a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości dokonania zakupów poprzez Sklep
Internetowy Esotiq; m) ADO będzie przygotowywać spersonalizowane komunikaty
marketingowe na podstawie historii zakupowej, zachowania na stronie ESOTIQ.com
i powierzonych danych osobowych
❑wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail, oraz/lub za
pomocą SMS na podany numer telefonu, informacji handlowych dotyczących usług i produktów
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ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, w szczególności informacji o promocjach
i innych działaniach marketingowych.
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