
               Polityka Prywatności 

1.  Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w ramach 
sklepu internetowego jest                          Julia Nowak Saint Dance 
z siedziba w Jaworznie przy ul. Kryształowej 8A, 43-600 w 
Jaworznie 

2. Podanie danych osobowy w każdym przypadku jest dobrowolne. 
Nieudzielenie pewnych wymaganych informacji może oznaczać, 
że nie będzie możliwe zarządzanie rejestracją jako użytkownik lub 
korzystanie z niektórych funkcji i usług dostępnych za 
pośrednictwem Portalu. Może to uniemożliwić świadczenie usług 
przez nasz sklep.

3. Użytkownik zobowiązuje się, iż podane przez niego dane osobowe 
są prawdziwe. 

4. Jeśli Użytkownik udostępni nam dane osobowe osób trzecich, 
będzie odpowiedzialny on za poinformowanie takich osób trzecich 
i uzyskanie ich zgody na podanie tych danych w celach 
wskazanych w odpowiednich rozdziałach niniejszej polityki 
prywatności.

5. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe jedynie 
w związku związanym z realizacją zobowiązania. Sprzedawca 
przetwarza dane osobowe wprowadzone do serwisu w celu:

a. Realizacji usług świadczonych przez sprzedawcę 
b. Identyfikacji jako użytkownika portalu oraz zapewnienie dostępu 

do produktów, funkcji oraz usług, które są dostępne dla niego jako 
zarejestrowanego użytkownika. Dane zbierane podczas rejestracji 
będą wykorzystane aby użytkownik mógł zalogować się do 
naszego systemu.

c. Kontaktowania się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej czy innych form 
komunikacji, jeśli będzie to konieczne.

d. W celu marketingowym Sprzedawcy lub marketingowym innych 
podmiotów współpracujących ze sprzedawcą, po wyrażeniu zgody 
klienta.

  6.   Dane takie jak imię i nazwisko, firma ( jeśli zasadne), adres 
dostawy, adres e-mail, numer telefonu, gromadzimy w wyniku 
zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Sprzedawca 
przetwarza dane w procesie zakupu, kontaktu telefonicznego, 



kontaktu mailowego oraz korzystania z funkcji portalu.
  7.   Dane gromadzone w wyniku dobrowolnego zapisu Klienta do 

Newslettera. Administrator może przetwarzać dane osoby takie jak 
imię, nazwisko, adres e-mail.

  8.   Jeśli Klient wyrazi zgodę na subskrypcję Newslettera, będą 
dostarczane do niego za pomocą poczty elektronicznej informacje 
handlowe dotyczące naszych produktów, promocji oraz usług.

  9.   Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji 
Newslettera.

 10.  Klient ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, 
zebranych przez sprzedawcę oraz do ich poprawienia lub 
usunięcia. 

 11. Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje w sytuacji gdy Klient ma 
otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało 
wysłane jedynie częściowo, ma niekończone postępowanie 
reklamacyjne, ma nieuregulowany dług wobec Julia Nowak Saint 
Dance 

 12.  Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych 
przez siebie administrowanych podmiotom uprawnionym na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa chyba że Klient 
wyraził zgodę na przekazanie owych danych innym podmiotom. 

  


