
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO)

Informacja dla osób fizycznych 
na temat celów oraz zasad przetwarzania  danych osobowych osób fizycznych,  

a także  przysługujących im praw, 
wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 osobowych) (Dz. Urz. UE. L. Z 2016 r. Nr
119)  (dalej  jako:  „RODO”),  które  weszło  w  życie  25.05.2018  r., informujemy  Panią/Pana  o
sposobie i  celu,  w jakim przetwarzamy,  podane przez Panią/Pana dane osobowe,  a także o
przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 

I. [Administrator danych osobowych]

PRZEDSIĘBIORSTWO  PRODUKCYJNO-HANDLOWE  „OPTIM”  JACEK  KARPIŃSKI
LESZEK CIEŚLAK  SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Kaliska 90 A, 62-700 Turek, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań  –  Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  IX  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego,  pod numerem  KRS 0000092812,  REGON 310131251,  NIP 6680001182, zwana dalej
„Spółką” lub zamiennie „Administratorem danych osobowych” 

jest  „Administratorem danych osobowych”: 

1) Klientów, takich jak:
-  osoby  fizyczne  dokonujące   z  „Administratorem  danych  osobowych”  czynności  prawnej
(zakup  towarów,  usług  lub  innych  produktów  oferowanych  przez  „Spółkę”), niezwiązanej
bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument); 
-  osoby  fizyczne, prowadzące  jednoosobową  działalność  gospodarczą,  dokonujące  z
„Administratorem  danych osobowych”  czynności  prawnej  (zakup towarów,  usług  lub  innych
produktów  oferowanych  przez  „Spółkę”),  związanej  bezpośrednio  z  ich  działalnością
gospodarczą lub zawodową  (przedsiębiorca),
2)  Osób  fizycznych, wskazywanych  przez  Klientów  „Administratora  danych  osobowych”
podczas dokonywanych przez nich zakupów towarów lub innych produktów oferowanych przez
„Spółkę” jako odbiorców tych towarów czy produktów (osoba fizyczna, której ma być wysłany
zakupiony przez Klienta towar lub inny produkt);  
3)  Osób fizycznych,  zamawiających  towary,  usługi  lub  inne   produkty  „Spółki”,  w  imieniu
innych podmiotów kupujących - Klientów, 
4)  Osób fizycznych, działających jako przedstawiciele innych podmiotów prawa. 
5)  Kontrahentów/Partnerów, takich  jak:  osoby  fizyczne, w  tym  prowadzące  jednoosobową
działalność  gospodarczą,  w  związku  z  pobraniem  od  nich  przez  „Administratora  danych



osobowych” informacji dotyczących ich osoby, w celu zawarcia i realizacji uzgodnionej pomiędzy
nimi umowy.
6)  Osób  fizycznych,  zainteresowanych  towarami  lub  innymi  produktami  czy  usługami
oferowanymi przez „Spółkę”, przekazanymi przez te osoby „Spółce”w wybranym celu.

II. [Dane kontaktowe Administratora danych osobowych]

Z „Administratorem danych osobowych” można się kontaktować: 

1) pisząc na podany poniżej adres siedziby „Administratora danych osobowych”:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE „OPTIM” JACEK KARPIŃSKI LESZEK
CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA ul. Kaliska 90 A, 62-700 Turek

2) wysyłając e-mail, na podany poniżej adres poczty elektronicznej:

- w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych na adres: rodo@zina.pl
- w sprawach dotyczących sklepu internetowego na adres: sklep@zina.pl

III.  [Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]

1. Pani/Pana dane osobowe  jako osoby fizycznej „Administrator danych osobowych” przetwarza:
1) na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy: 
- w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, to znaczy prowadzenie
negocjacji,  przygotowanie oferty,  weryfikacji  danych – podstawa prawna art.  6  ust.  1  litera  b)
RODO; 
-  w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO;
- w celu dokonywania rozliczeń realizacji zawartej umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji
płatności, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO;
2) na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na „Administratorze danych osobowych” tj.:
-  wykonania  obowiązków  prawnych,  tzn.  wystawiania  i  przechowywania  faktur  przez  okres
wyznaczany przez przepisy prawa – podstawa  prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO;
- realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w celu realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawa prawna  art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO;
3)  na  podstawie  konieczności  przetwarzania  danych  do  realizacji  prawnie  uzasadnionego
interesu „Administratora danych osobowych”: 
-  ustalenia,  obrony i  dochodzenia  roszczeń –  podstawa prawna  art.  6  ust.  1  litera  f)  RODO,
prawnie uzasadniony interes „Administratora danych osobowych”,  polegający na dochodzeniu
swoich  praw  majątkowych  lub  niemajątkowych  lub  ochrony  przed  roszczeniami  wobec
Administratora,  zgodnie  z  przepisami  ogólnymi,  w  szczególności  z   przepisami  Kodeksu
cywilnego;
- marketingu bezpośredniego, przez czas trwania umowy, w granicach  prawnie uzasadnionego
interesu „Administratora danych osobowych” - podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO.
-  odpowiedzi  na  Pani/Pana  pytania,  wnioski  czy  skargi,  jak  również  tworzenia  analiz  czy
zestawień na wewnętrzne potrzeby „Administratora danych osobowych”.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie
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usług  drogą  elektroniczną  na  warunkach  opisanych  w  Regulaminie,  zawartym  na  stronie
www.zina.pl, w celu realizacji  umowy prowadzenia konta w sklepie internetowym lub umów
sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ze względu na to, że jest to niezbędne do
wykonania  umowy  o  świadczenie  usługi  prowadzenia  konta  lub  umów  sprzedaży,  której
Pani/Pan jest stroną;

3.  Pani/Pana dane osobowe „Administrator danych osobowych” może przetwarzać również w
innych  celach,  jeśli  udzielił/a  Pan/Pani  odrębnej  zgody  na  takie  przetwarzanie  np.  zgody  na
działania  marketingowe  –  podstawa  art.  6  ust.1  lit.  a)  RODO.  W  przypadku  wyrażenia
dobrowolnej  zgody na  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  w celach marketingowych podstawą
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli natomiast wyrazi Pani/Pan zgodę na
otrzymywanie informacji handlowych,  w tym komunikatów marketingowych i  reklamowych
również na Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10
ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r.
– Prawo telekomunikacyjne.  W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej
zgody,  przysługuje  Państwu  prawo  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie.  Pozostanie  to
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej
cofnięciem.

IV. Okres przechowywania danych osobowych]

1.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  w  trakcie  trwania  zawartej  pomiędzy
Panią/Panem  a  „Administratorem  danych  osobowych”  umowy,  w  tym  umowy  podpisanej
elektronicznie,  oraz  do  momentu  przedawnienia  roszczeń  z  tytułu  umowy lub  do  momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych, wynikającego z przepisów prawa,
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez „Administratora danych osobowych” w celach
marketingu  bezpośredniego,  niezwłocznie  przestaną  być  przetwarzane  -  w  momencie,  kiedy
zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania  danych w tym zakresie. 
 

V. [Prawa osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą]

1.  Każda osoba, której  dane dotyczą,  zgodnie  z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych ma prawo: 
1)  dostępu do danych — czyli uzyskania od Administratora danych osobowych potwierdzenia,
czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona
do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania,
kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub
zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do
żądania  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych
przysługujących  osobie,  której  dane  dotyczą,  oraz  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  takiego
przetwarzania (art. 15 ust. 1 RODO); 
2)  do otrzymania kopii danych  — czyli uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych osobowych
może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust.
3 RODO); 
3)  do sprostowania — czyli żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są



nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 
4)  do usunięcia danych — czyli żądania usunięcia jej  danych osobowych, jeżeli Administrator
danych  osobowych  nie  ma  już  podstawy prawnej  do  ich  przetwarzania  lub  dane  nie  są  już
niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); 
5)  do  ograniczenia  przetwarzania  —  czyli  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych
osobowych (art. 18 RODO), gdy: 
a)  osoba,  której  dane  dotyczą,  kwestionuje  prawidłowość  danych  osobowych  —  na  okres
pozwalający Administratorowi danych osobowych sprawdzić prawidłowość tych danych, 
b)  przetwarzanie  jest  niezgodne  z  prawem,  a  osoba,  której  dane  dotyczą,  sprzeciwia  się  ich
usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, 
c) Administrator danych osobowych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie,
której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia,
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 
6) do przenoszenia danych — czyli otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie  nadającym  się  do  odczytu  maszynowego  danych  osobowych  jej  dotyczących,  które
dostarczyła Administratorowi danych osobowych, oraz żądania przesłania tych danych innemu
administratorowi,  jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20
RODO); 
7)  do sprzeciwu  — czyli wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej  danych osobowych w
prawnie uzasadnionych celach Administratora danych osobowych, z przyczyn związanych z jej
szczególną  sytuacją,  w  tym  wobec  profilowania.  Wówczas  Administrator  danych  osobowych
dokonuje  oceny  istnienia  ważnych  prawnie  uzasadnionych  podstaw  do  przetwarzania,
nadrzędnych wobec  interesów,  praw i  wolności  osób,  których dane dotyczą,  lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane
dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora danych osobowych, Administrator będzie
zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 ust. 1 RODO). Jeżeli dane
osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą,
ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych
osobowych  na  potrzeby  takiego  marketingu,  w  tym  profilowania,  w  zakresie,  w  jakim
przetwarzanie  jest  związane  z  takim  marketingiem  bezpośrednim.  Jeżeli  osoba,  której  dane
dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych
osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
8)  prawo  do  wycofania  zgody -  w  zakresie,  w  jakim  Administrator  danych  osobowych
przetwarza dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w
dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego Administrator danych osobowych  dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2.  W celu  skorzystania z powyżej wymienionych praw,  osoba,  której  dane dotyczą,  powinna
skontaktować się z „Administratorem danych osobowych” w dowolny sposób, wskazany poniżej:
a) wysyłając e-mail na adres rodo@zina.pl 
b) pisząc na podany powyżej adres siedziby Administratora danych osobowych, 
i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

3.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, zajmującego się
ochroną  danych  osobowych  -  podstawa  prawna  art.  13.  ust  2.  lit.  d)  RODO  jeśli  uzna,  że
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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VI. [Odbiorcy danych]

1.  „Administrator  danych  osobowych”  ujawnia  Pani/Pana  dane  osobowe  osobom  trzecim w
przypadkach, w których będzie miał ku temu odpowiednią podstawę prawną, w szczególności.:
1)  gdy  taki  obowiązek  będzie  wynikał  z  przepisów  obowiązującego  prawa;   2)  innym
administratorom  np.  operatorom  pocztowym,  firmom  kurierskim,  dostarczającym  Pani/Panu
towar;  3)  osobom,  które  z  upoważnienia  „Administratora  danych  osobowych”  lub  podmiotu
przetwarzającego – mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe; 4) bankom, w zakresie realizacji
płatności
2.  Ponadto  Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  ujawniane  podmiotom  przetwarzającym  na
zlecenie i w imieniu „Administratora danych osobowych” Pani/Pana dane osobowe, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych
w umowie usług np.: dostawcom systemów informatycznych i usług IT, w szczególności takich
jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych; usług księgowych;  usług
kadrowo-płacowych;  usług  drukarskich;  usług  doradczych;  usług  analitycznych  i
marketingowych;
-  wyłącznie  w  zakresie  oraz  celu  określonym  w  umowie  powierzenia  przetwarzania  danych
osobowych.   

VII. [Pozostałe informacje]

1.  „Administrator  danych  osobowych”  nie  przekazuje  Pani/Pana   danych  osobowych  poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
2.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,  ale konieczne dla zawarcia i
wykonania umowy sprzedaży, umowy prowadzenia konta w sklepie internetowym, lub  umowy
świadczenia  usługi  wysyłki  newslettera,  za  wyjątkiem danych osobowych  oznaczonych jako
fakultatywne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez „Administratora
danych osobowych” jest brak możliwości zawarcia i wykonania ww. umowy.
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą
poddawane profilowaniu, za wyjątkiem przypadków, opisanych w Polityce prywatności, zawartej
na stronie www.zina.pl  
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