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POLITYKA PRYWATNOŚCI Golden Home Anna Fecio 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych 
za pośrednictwem strony internetowej www.goldengifts.pl. 

Właścicielem strony i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych  jest Golden Home 
Anna Fecio z siedzibą we Wrocławiu 50-433, ul. Św. Jerzego 1A.  
NIP: 973 077 93 54 
REGON: 022 186 789 
dalej zwanym ADMINISTRATOREM 

Dane osobowe zbierane przez za pośrednictwem Golden Home Anna Fecio są przetwarzane 
zgodnie z 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), zwane również RODO. 

Golden Home Anna Fecio dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności 
Klientów odwiedzających stronę www.goldengifts.pl 

Golden Home Anna Fecio nie sprzedaje, nie udostępnia i nie użycza osobom trzecim danych 
osobowych Użytkowników i Klientów oraz zobowiązuje się nie odwołać tej reguły 
kiedykolwiek w przyszłości. 

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna: 

Golden Home Anna Fecio zbiera informacje osób fizycznych reprezentujących osoby prawne 
lub jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje 
zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 
zawodową, zwani dalej łącznie jako Klienci. 

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefon, e-mail, IP oraz 
(opcjonalnie): nazwa firmy i NIP, będą przetwarzane przez Golden Home Anna Fecio  w 
poniższych celach: 

1. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług/sprzedaży towarów. 

2. realizacji zamówień składanych elektronicznie, telefonicznie lub osobiście, realizacji 
wysyłek  

3. przesyłania kalkulacji (w odpowiedzi na zapytanie). 

4. przesyłania zapytań w związku z ofertą sprzedażową 

5. realizacji zgłoszeń reklamacyjnych 

Ponadto: 
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- subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której 
przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, 
której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO); 

-korzystania z usługi formularza kontaktowego w na www.goldengifts.pl w celu wykonania 
umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania 
umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

- korzystania z usługi powiadomienia o dostępności Towaru, w celu wykonania umowy 
świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy 
o świadczenie usługi powiadomienia o dostępności Towaru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

- korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest 
usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania 
umowy o świadczenie usługi zapytaj o produkt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego na stronie www.goldengifts.pl, 
Klient podaje następujące dane: 

- Nazwa firmy 

- Imię i nazwisko 

- Adres email 

- Nr telefonu 

6.Podczas korzystania ze Strony Internetowej Hurtowni 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. 

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy o 
świadczenie usług i/lub realizacji zamówień. 

8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadania 
prawa dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody a także masz prawo wniesienia skargi do organu 
nadzoru, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Golden Home Anna 
Fecio jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biro@goldenhgifts.pl 

Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania umowy 
o świadczenie usług lub realizacji zamówienia, a następnie przez maksymalnie 5 lat w celu 
udokumentowania wykonania usługi, wykonania obowiązków wynikających z przepisów 
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prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, w związku z ewentualną 
koniecznością obrony na wypadek roszczeń oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych. 

10. Przekazanie danych osobowych do Golden Home Anna Fecio jest dobrowolne, 
w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem 
Strony www.goldengifts.pl, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych 
w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i realizację 
zamówienia, zaś w przypadku składania zamówienia bez podania powyższych danych 
uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta. 

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane? 

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom towarów i usług z których korzysta 
Golden Home Anna Fecio. Dostawcy towarów i usług, którym przekazywane są dane 
osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom 
co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo 
samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 

a. Podmioty przetwarzające. Golden Home Anna Fecio korzysta z dostawców, którzy 
przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Golen Home Anna Fecio. Należą do 
nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do 
marketingu, firmy kurierskie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych; 

b. Administratorzy. Golden Home Anna Fecio korzysta z dostawców, którzy nie działają 
wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych 
Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe. 

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są: 

a. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane 
osobowe Klienta przetwarzane są przez Golden Home Anna Fecio tak długo, aż zgoda nie 
zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi 
przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Golden Home Anna Fecio i jakie mogą być 
podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin 
przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 

b. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas 
dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Golden Home Anna Fecio tak długo, jak jest to 
niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi 
przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia 
wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 
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4. W przypadku skierowania żądania Golden Home Anna Fecio udostępnia dane osobowe 
uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym 
Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP 

1.Golden Home Anna Fecio używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one 
na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej www.goldengifts.pl, jeżeli przeglądarka 
internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, 
swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. 
Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane 
przez Golden Home Anna Fecio produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych 
potrzeb osób odwiedzających www.goldengifts.pl. Dają też możliwość opracowywania 
ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów strony internetowej. 

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą 

1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił. 

2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. 

3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Golden Home Anna 
Fecio zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 

4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, 
może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie 
z prawem może świadczyć jedynie za zgodą. 

5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO. 

6. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 
RODO. 

7. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO. 

8. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO. 

9. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO. 

10. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO. 

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności 

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie 

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@goldengifts.pl 
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3. Data ostatniej modyfikacji: 31-09.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


