
Drogi Kliencie!

Dbamy o twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z usług oferowanych w naszym 
serwisie czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy ci najważniejsze informacje o 
zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są 
wykorzystywane przez nasz Serwis.
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych.
Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w 
ramach Serwisu, a także w związku z nim.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu jest: 
Zbigniew Grzemski  Profil-abanga 
06-500 Mława
ul. Kosciuszki 37
Nip 569 000 27 16
Dane kontaktowe Administratora:
base@abadoc.pl

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Abadoc.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu 
działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub 
jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 
prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie 
Klientami.
Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku  składania zamówienia w Sklepie Internetowym, 
w celu wykonania umowy sprzedaży. 
Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, 
w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy 
Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe 
podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, 
nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient 
korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów 
poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami 
w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
Przekazanie danych osobowych do Abadoc.pl  jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami 
sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w przypadku składania zamówienia 
uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

mailto:base@abadoc.pl


PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawami, które 
mają zastosowanie w naszym Serwisie, a także w związku z nim – w zależności od tego, co ma 
zastosowanie w danym przypadku są:
– umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych 
usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Serwisem, w tym świadczonymi 
Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu użytkowników odwiedzających 
Serwis w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników Serwisu o Serwisie 
co pozwala nam go ulepszać zgodnie z sugestiami użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz 
analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na analizie wybranych i zarejestrowanych rozmów z 
działem obsługi klienta naszego Serwisu w celu poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
– Twoja zgoda wyrażona w Serwisie w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 
ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest twoja zgoda 
pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

TWOJE PRAWA

Masz prawo:
– dostępu do twoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– żądania usunięcia
– żądania ograniczenia przetwarzania
– przeniesienia danych do innego administratora danych,
a także prawo:
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ciebie 
danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach 
realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRYCH KORZYSTAMY)

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi 



wspierające naszą działalność. Tym samym
Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.
W przypadku użytkowników odwiedzających Serwis:
– firmom hostingowym zapewniającym nam miejsce na serwerach,
– dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych – o ile 
użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W 
przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za 
pośrednictwem ustawień przeglądarki.
W przypadku wszystkich Usług:
– firmom hostingowym zapewniającym miejsce na serwerach,
– dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)*,
W przypadku wysłania do ciebie przesyłki drogą tradycyjną także:
– firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.
W przypadku wysyłania do ciebie komunikatów systemowych oraz edukacyjnych, a także treści 
marketingowych drogą elektroniczną:
– podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości marketingowych, 
*W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie twoich danych również przez podmioty spoza 
Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich 
zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej 
decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę 
twojej prywatności.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę 
prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich danych lub
– ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą 
przez każdą ze stron lub
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
– zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy 
podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były 
przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te 
są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).
W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
– zapamiętywania informacji o twojej sesji,
– statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone Usługi,
– marketingowym – dzięki temu wyświetlamy ci reklamy dopasowane do twoich zainteresowań i 
potrzeb,
– udostępniania funkcji Serwisu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,
– prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania 
Serwisu.



Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies 
lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w twojej 
przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat 
możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od 
przeglądarki, której używasz:
– Firefox,
– Chrome,
– Safari,
– Internet Explorer / Microsoft Edge.
Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że 
wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
– sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
– stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do 
momentu ich usunięcia przez ciebie.

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=plX
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

