POLITYKA PRYWATNOŚCI
Starannie podchodzimy do Twoich danych osobowych, cenimy Twoją prywatność dlatego
chcemy zapewnić jak najwyższy komfort korzystania z naszych usług. Przedstawiamy
najistotniejsze informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach
cookies, które są wykorzystywane przez nasz sklep. Uwzględnione zostały przepisy RODO.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Monika Różycka, prowadząca działalność
gospodarczą Betoo Monika Różycka z siedzibą w 39-206 Pustków Osiedle 6, wpisana do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, posługującą się numerem
NIP 8722424914, REGON 383892504.
II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Kontakt z administratorem sklepu możliwy pod adresem e-mail: kontakt@betoopolska.pl oraz
pod numerem 534034881.
III. Pochodzenie danych
Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w sklepie internetowym
www.betoopolska.pl.
Administrator, za pośrednictwem sklepu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza
poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów
rejestracji, zakupów w sklepie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć
zamówienie, zapisać się na newsletter, złożyć reklamację, odstąpić od umowy, skontaktować
się z nami.
Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy
podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez
przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością
i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Przysługują Ci następujące uprawnienia:
– prawo do wglądu do swoich danych osobowych,
– prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego
lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21
RODO, skontaktuj się z nami: kontakt@betoopolska.pl
III. Przekazywanie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w Polityce prywatności
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
Dostawca serwera – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
Dostawca systemu mailingowego – w celu przetwarza danych wykorzystanych do newsletteru,
dotyczy osób zapisanych do newsletteru
Poczta Polska S.A. – w celu korzystania z usług pocztowych i doręczenia przesyłek
z zamówieniem
imoje – bankowa bramka płatności internetowych w celu dokonania płatności:
- ING Bank Śląski S.A.
- Twisto Polska sp. z o.o.
Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
- realizacji zamówienia, zwrotu towaru, kontakt e-mail, faktury,
- przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)
w związku z:
•

•

•

świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego
przez
Internet
przy
użyciu
instrumentów
płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku
ze
składanymi
przez
nich
reklamacjami
(podstawa
prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

- przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku
z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto
Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i
udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez
Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

VII. Czas przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
administratorowi danych i w stosunku do niego.
Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania
oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do
10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji
podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi
przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
VIII. Przetwarzanie Automatyczne i profilowanie
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie
w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań.
Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków
prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.
IX. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych
Każdy użytkownik ma prawo do:
a) Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na
prawa i wolności innych.
b) Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub
nieaktualności.
c) Usunięcia danych.
– Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się
wiązać z rozwiązaniem umowy .
d) Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
– Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do
czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
e) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo
przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora,
któremu dostarczono te dane osobowe.
f) Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

– W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na
podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez
szczególna sytuację osoby.
Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
a) Drogą elektroniczną na adres kontakt@betoopolska.pl
b) Na adres: 39-206 Pustków Osiedle 6
X. Organ nadzorczy i skargi
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu
cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej,
w szczególności RODO (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)
W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia
skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
XI. Dodatkowe informacje
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia
umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne,
jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze
Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania
Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży
towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest
warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia
działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą
i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest
wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na
rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez
Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności
zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami
podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy
Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku
z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana

towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę
zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych
danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym
prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy
zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

