
Salon Kosmetyki i Estetyki „Czas dla Ciała” Agnieszka Grzeszczyk i Katarzyna Dziwisz, 

właścicielki serwisu czasdlaciala.pl , dokładają wszelkich starań, aby Państwa prywatność 

była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i 

bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę 

Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. 

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli 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). Dokument określa 

jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa 

prawa. 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Salon Kosmetyki i Estetyki „Czas dla 

Ciała” Agnieszka Grzeszczyk, Katarzyna Dziwisz,  z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 30 lok 3,  

03-420 Warszawa; NIP: 1251716328 

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących 

Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: czasdlaciala@op.pl 

2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

W związku z tym, że poprzez serwis czasdlaciala.pl umożliwiamy kontakt w różnych 

sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na 

różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat 

przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania 

danych. 

a) Przedstawienie oferty naszych usług 

Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy 

dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, 

adres strony www, numer telefonu, treść zapytania. 

Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

b) Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego, newsletter, komentarze na blogu 

Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty 

naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i 

nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania i komentarzy. 

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której 

dane dotyczą). W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez 

stronę czasdlaciała.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, 

w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W 

przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych 

osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych. 

c) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży 

Zakres danych: W celu zakupu kosmetyków i vaucherów przetwarzamy niezbędne do 

realizacji umowy: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego.  

mailto:czasdlaciala@op.pl


Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

3. Przekazywanie danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane 

bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub 

osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także 

zewnętrzni dostawcy usług. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora. Dane osobowe nie są 

przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych 

osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE Administrator zastosuje odpowiednie 

instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. 

Administrator, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami 

prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym 

podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania 

poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Administratora. 

4. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługuje Państwu prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• sprostowania danych osobowych, 

• usunięcia danych osobowych, 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• przenoszenia danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, 

• cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: czasdlaciala@op.pl 

. Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych 

powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub 

liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w 

ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu. 

 

5. Bezpieczeństwo Państwa danych 

Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby 

zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Zobowiązujemy się do: 

• zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem, 
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• dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób 

posiadających wydane przez nas upoważnienie, 

zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, 

• prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do 

przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu 

realizacji Usługi, 

• prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób 

przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i 

organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, 

• zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, 

służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami 

Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych 

oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy. 

  

 


