
POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY STUDIOTECH POLAND SP. Z O. O. 

 

Opisane niżej zasady odnoszą się do strony internetowej (www.studiotech.pl) i sklepu 

internetowego (sklep.studiotech.pl) firmy Studiotech Poland Sp. z o.o 

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania 

danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Studiotech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Bażancia 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 

0000094831, NIP: 5221024970, REGON: 011224892 za pośrednictwem Sklepu internetowego, 

działającego pod adresem www.sklep.studiotech.pl.  

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Firma Studiotech Poland Sp. z o.o.  

Dane osobowe są gromadzone w Sklepie Internetowym z należytą starannością i 

odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (j.t. Dz.U.2013.1422 ze zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do 

przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, 

archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Studiotech Poland Sp. z o.o. 

2. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi 

Ochrony Danych Osobowych. 

3. Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe 

Klientów: 

- Imię i nazwiska 

- Adres e-mail 

- Numer telefonu 

- Adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj) 

- Adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj) 

- W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON) 

4. Studiotech Poland Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności i 

informacji przekazanych Sklepowi Internetowemu, a dotyczących Klientów Sklepu 

Internetowego.  Sklep internetowy posiada wszystkie niezbędne środki techniczne, także o 

http://www.studiotech.pl/


charakterze programistycznym i organizacyjnym, które zapewniają ochronę 

przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną 

modyfikacją oraz przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów 

prawa.  

5. Studiotech Poland Sp. z o. o. ma stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych i 

ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych 

upoważnień tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do prawidłowego prowadzenia Sklepu 

internetowego. 

6. Wszystkie dane osobowe podawane są przez Klientów Sklepu internetowego dobrowolnie, 

a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji 

zamówienia. 

7. Ze względu na dobrowolne podanie przez Klienta swoich danych osobowych, Klient ma 

prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Klient może również 

zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z pisemnym żądaniem usunięcia 

podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonych przez Sklep 

internetowy. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie 

Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może zmienić wybrane 

dane.  

8. Klient może dobrowolnie wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych 

drogą elektroniczną (newsletter), na wskazany adres poczty elektronicznej, na temat 

produktów i usług oferowanych przez Sklep Studiotech Poland Sp. z o. o. Na każdy adres e-

mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie dodania adresu e-mail do listy 

newsletter-a. Użytkownik może także w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie 

informacji handlowej logując się na swoim koncie, na stronie www.sklep.studiotech.pl lub 

poprzez wysłanie wiadomości e-mail o odpowiedniej treści na adres 

studiotech@studiotech.pl. 

9. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz 

informacji dotyczących Klientów osobom trzecim za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak też przekazać uprawnionym organom w 

przypadku naruszenia Klienta przepisów prawa. 

10. Administrator Danych Osobowych wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń 

internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do 



zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego 

następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej 

identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego 

obciążających serwer. 

11. W czasie przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki 

„cookies”, to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w urządzeniu wykorzystywanym przez 

użytkownika i służące zapewnieniu pełnej funkcjonalności strony WWW i sklepu 

internetowego firmy Studiotech Poland Sp. z o. o. Są to między innymi pliki umożliwiające 

utrzymywanie sesji, dokonywanie zakupów, zbieranie danych statystycznych o oglądalności 

itp. Wyłączenie obsługi tych plików w urządzeniu użytkownika może spowodować 

nieprawidłowe działanie wymienionych serwisów firmy Studiotech. Szczegółowe 

informacje o sposobie blokowania plików „cookie” można znaleźć w systemie pomocy 

używanej przez siebie przeglądarki internetowej.  

12. Sklep internetowy wkorzystuje pliki Cookies sesyjne, które ulegają skasowaniu po 

zamknięciu okna przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies trwałe, które są zapisywane 

na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu. 

13. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, 

określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do 

Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może 

dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub też za pomocą konfiguracji 

usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować 

automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź 

informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Dokładne 

informacje o możliwości oraz sposobach obsługi plików Cookies są dostępne w 

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta. 

14. Klient ma  możliwość usunięcia w każdej chwili plików Cookies korzystając z dostępnych 

funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, 

może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. 

 


