I. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu
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, dalej: RODO) jest Usługodawca – MMFast Paweł Jankowski
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 7/303 NIP: 9372543055,
REGON:241825857
1. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”)
rozumieniu RODO jest Sprzedający.
2. Dane osobowe Kupującego (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu)
są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy
sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w
celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia
reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko,
adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie
koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.
4. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej
Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym, jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
5. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach
marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej
Klauzuli. Usługodawca może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim
jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej
wskazanych celów, w tym obsługi konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia,
wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są
ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego,
poddanego tym samym zobowiązaniom co Usługodawca, zgodnie z Polityką Prywatności
https://www.mmfast.pl/polityka-prywatnosci
7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych
podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane
osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
8. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych
podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do
rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania
umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:
1. w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego
Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;

2. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu
wydania Towaru Kupującemu;
3. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy
oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru
Kupującemu;
4. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych
świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 7 – do momentu
wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;
11.Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu,
do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
12.Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.
13.W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 13 i 14, należy skontaktować za
pośrednictwem adresu e-mail biuro@mmfast.pl
14.Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący
akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które
umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików
cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności.

