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Polityka prywatności  
 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest EVOBOT 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Łomży, przy ul GEN. 

WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, nr 166, lok. 3.15, prowadzącą działalność gospodarczą w oparciu o 

wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000852942, NIP: 

7182155372, REGON: 386660384 

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu rejestracji użytkownika oraz 

korzystania przez użytkownika z oprogramowania. Możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to 

niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, czyli np. na potrzeby 

marketingu usług i produktów własnych. Przetwarzamy tylko dane niezbędne do przeprowadzeniu 

procesu rejestracji i korzystania z oprogramowania, nigdy nie żądamy podawania danych wrażliwych. 

Niektóre dane przetwarzamy także wtedy, gdy obligują nas do tego przepisy prawa, np. w celach 

rachunkowych, czy podatkowych.  

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Wszelkie dane przechowujemy w okresie korzystania przez użytkownika z oprogramowania. Dane te 

mogą być przechowywane dłużej wtedy, gdy przepisy szczególne nas do tego zobowiązują. W sytuacji, 

gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, dane te przechowywane są do 

czasu cofnięcia tej zgody. Jeżeli klient nie posiada konta użytkownika w sklepie, wówczas dane są 

przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, z zastrzeżeniem obowiązków nałożonych na 

nas przepisami prawa. 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM 

Nie udostępniamy danych osobowych klientów osobom trzecim, w szczególności nie handlujemy tymi 

danymi. Możemy przekazywać dane osobowe klienta bez jego zgody podmiotom trzecim jedynie w 

zakresie niezbędnym do wykonywania łączących nas z klientem umów, tj. m.in. dla celów obsługi 

rachunkowej, czy usług związanych z obsługą i utrzymaniem serwisu. 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 

W każdej chwili klient może żądać, aby jego dane osobowe zostały usunięte z bazy administratora. 

Klient może także w każdym czasie cofnąć udzielone zgody na przetwarzanie swoich danych. W 

przypadku, gdy przetwarzane dane są niezgodne z rzeczywistością bądź niekompletne, klientowi 

przysługuje uprawnienie do żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdej chwili klient może 

zwrócić się o przekazanie mu wszystkich jego danych przetwarzanych przez administratora. Klientowi 

przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw 

wnosi się do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

PLIKI COOKIES 
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Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w 

plikach cookies. 

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. 

Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby. 

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte: 

– do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o 

naszych użytkownikach (za pomocą narzędzia Google Analytics), 

– do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze 

stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

– do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na 

każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez 

Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona 

przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który 

znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez 

Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu 

oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na 

witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i 

korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, 

jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w 

imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w 

posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z 

informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google 

Analytics dotyczącej Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia 

w/w plików na Państwa urządzeniu pod adresem Google Analytics Opt-out. 

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox: W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje” i 

w nich zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia użytkownika w ogóle 

albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn 

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Internet Explorer: W menu “Narzędzia” należy wybrać 

“Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny 

poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów 

internetowych. 



 

 3 

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Opera: Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu należy 

otworzyć menu i wybrać w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”. 

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookies, jest tam też przycisk “Zarządzaj 

ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn. 

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Chrome: W menu ukrytym pod trzema poziomymi 

kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać “Narzędzia” a następnie “Wyczyść 

dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link “Więcej 

informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki. 

Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari: W menu “Safari” należy wybrać “Preferencje” i w nich 

zakładkę “Prywatność”. Znajdują się tam liczne opcje dotyczące plików cookies 

Blokowanie plików cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: 

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania 

się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta danego urządzenia 

mobilnego. 

Informujemy, że brak akceptacji niektórych plików cookies może uniemożliwić poprawne działanie 

serwisu w pełnym zakresie. 

 


