
  Polityka prywatności  

  

W wykonaniu obowiązku informacyjnego określonego Rozporządzeniem 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) (DALEJ: „RODO”), Administrator 

danych osobowych informuje, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest: 

Katarzyna Michalska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Taho Katarzyna 

Michalska” z siedzibą we Wrocławiu,  ul Gajowicka 100/2, 53-407 Wrocław  NIP: 8992628271, 

REGON: 022297632, zarejestrowany i widoczny w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej 

2. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się: 

1) pod adresem korespondencyjnym: Katarzyna Michalska, prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą „Taho Katarzyna Michalska”,  ul Letnia 6/34, 55-050 Sulistrowiczki, 

2) pod adresem poczty elektronicznej:info@lasfestival.pl   

3) telefonicznie pod nr telefonu: 510978677 

 

3. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w następujących celach, na następujących 

podstawach prawnych i w następujących okresach: 

a) zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  - art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO - dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy o świadczenie 

usług drogą elektroniczną, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa, 

b) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO -  dane osobowe będą 

przechowywane przez czas wykonania umowy sprzedaży, a następnie przez okres przewidziany 

przepisami prawa, 

c) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO - dane osobowe będą 

przechowywane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na 

Administratorze danych osobowych; 

d) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie 

uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń, maksymalnie do momentu 

przedawnienia roszczeń; 

e) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących przed zawarciem umowy, co jest niezbędne do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 

lit. b RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązania kontaktu i załatwienia 

sprawy; 

f) celach marketingowych na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO - dane osobowe będą 

przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej lub do momentu cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzana danych; 

g) celach związanych z technologią cookies -  art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dane osobowe będą 

przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki (przy czym 

usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za 

pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu 

wycofania zgody. 

 

 



4. Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych: 

- Każde działanie w związku ze Sklepem; 

a. hostingodawca 

b. podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT 

c. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą 

działalność 

d. operator internetowej platformy handlowej 

e. IMKER Logistyka 

- przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań 

analitycznych 

a. podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie 

  

- złożenie zamówienia w Sklepie 

a. dostawca płatności 

b. dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. 

oprogramowanie księgowe) 

c. dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty 

elektronicznej) 

- zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych 

a. podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych 

- nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania) 

a. dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty 

elektronicznej) 

A ponadto: 

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych. 

Odbiorcami danych osobowych Kupującego lub kategoriami odbiorców są: 

a. urzędy skarbowe 

b. podmity współpracujące 

c. biuro rachunkowe 

d. kancelaria prawna 

e. hostingodawcy 

f. dostawca systemu do fakturowania 

g. dostawca systemu mailingowego 

h. Google Analytics 

i. media społecznościowe: Facebook 

j. Przelewy24 

 

 

5. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 

a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych  

b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych  

c) prawo do usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 

e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych 

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych  

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie: 



a)  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub  

b) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na 

przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych 

celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której 

dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa art. 9 ust. 1  RODO)  

- każdej osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących sytuacjach:  

a. wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) 

RODO [przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi] lub art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 

lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 

tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane 

dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której 

dane dotyczą, jest dzieckiem], w tym profilowania na podstawie tych przepisów, z 

przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą;  

Administratorowi danych osobowych nie wolno już przetwarzać tych danych 

osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane 

dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

b. wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane 

z takim marketingiem bezpośrednim, 

c. wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych do celów badań naukowych 

lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn 

związanych z jej szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

8. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba  której dane dotyczą, powinna skontaktować 

się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych osobowych i poinformować 

go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, z którym 

można kontaktować się w następujący sposób: 

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ; 

3) telefonicznie: (22) 531 03 00. 

10. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest warunkiem zawarcia umowy. W celu zawarcia 

umowy, osoba jest zobowiązania do ich podania, zaś ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i 

realizacja umowy będą niemożliwe. 

11. Bezpieczeństwo przetwarzania 

Administrator danych osobowych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 

zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym 

przypadku: 

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt


a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; 

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów 

i usług przetwarzania; 

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie 

incydentu fizycznego lub technicznego; 

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i 

organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 

12. Strona wykorzystuje technologię plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania 

plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w polityce cookies dostępnej 

lasfestival.com/politykaprywatnosci 

13. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami 

Administratora danych osobowych w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Kupującym 

dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.  

 

Polityka cookies 

 

 Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: 

● są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.); 

● nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. 

 

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach: 

● zapamiętywania Twojej sesji 

● statystycznych 

● marketingowych 

● udostępniania funkcji Sklepu 

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 

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 2 lata od ostatniej wizyty w Sklepie. 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: 

● usunąć pliki cookies, 

● blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. 

https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy


W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. 

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

