
Polityka prywatności 
 
Administrator Twoich danych osobowych 
 
Ksero Hydra Arkadiusz Woźniak, z siedzibą ul. Piotrkowska 26, 90-269 Łódź, 
NIP 9820279388, REGON 472967245, tel. 507474868, prowadzący serwis pod adresem: 
www.ksero-hydra.pl. 
 
Dane kontaktowe Administratora 
 
Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: 
biuro@ksero-hydra.pl. 
 
W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe? 
 
Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów analitycznych (pliki 
cookies). 
Dodatkowo Twoje dane będą przetwarzane tylko do celu realizacji i dostarczenia usług i 
produktów drukarskich będących wynikiem działalności firmy Ksero Hydra Arkadiusz 
Woźniak. 
 
Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe? 
 
Dane będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez Ciebie zgody 
na takie przetwarzanie. 
W odniesieniu do usług Ksero Hydra Arkadiusz Woźniak, Twoje dane będą przetwarzane 
przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich 
świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle 
obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w 
celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez 
okres niezbędny do realizacji tego typu celów. 
 
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? 
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda 
na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  
W odniesieniu do usług Ksero Hydra Arkadiusz Woźniak, Twoje dane będą przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą). 
Jeżeli chodzi o pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym 
interesem administratora jest dopasowanie polecanych produktów na stronie www.ksero-
hydra.pl do Twoich preferencji, zapewnienie bezpieczeństwa świadczonej usługi oraz ciągłe 
jej doskonalenie.  
 
Wymóg podania danych 
 
Podanie danych w celu realizacji usługi przez Ksero Hydra Arkadiusz Woźniak jest 
niezbędne do świadczenia tej usługi. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie 
mogła być świadczona. 
Przetwarzanie danych w pozostałych celach pomiarów statystycznych, analitycznych i 
udoskonalenia usługi przez Ksero Hydra Arkadiusz Woźniak Kalorie jest niezbędne w celu 
zapewnienia wysokiej jakości usługi przez Ksero Hydra Arkadiusz Woźniak. Niezebranie 



Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usługi. 
 
Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe? 
 
Twoje dane mogą być przekazywane: 
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom 
usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 
administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, 
Firmie przewozowej, która będzie dostarczać usługi Ksero Hydra Arkadiusz Woźniak do 
klienta, 
Firmom takim jak np. PayU, Przelewy24 w celu realizacji płatności. 
 
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 
 
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych 
osobowych: 
 

• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 

• prawo żądania sprostowania danych, 

• prawo do usunięcia danych (z wyjątkiem sytuacji kiedy przetrzymywanie Twoich danych jest 
uzasadnione względami prawnymi), 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi 
(dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych 
praw: 
 

• prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich 
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 
do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, 
przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. 
Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 
Pliki Cookie 

• Serwis posługuje się plikami Cookies. 

• Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika za jego wyraźną zgodą. 

• Pliki Cookie mogą być odinstalowane poprzez usunięcie ich z przeglądarki. Zaznaczamy 

jednak, że usunięcie plików Cookie może wpływać niekorzystanie na korzystanie z serwisu 

POLITYKA COOKIES 



1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 
2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 
tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. 
Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne 
parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych 
jedynie serwerowi, który je utworzył. 

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

• dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 
Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 
indywidualnych potrzeb; 

• analityczno-statystycznych (analiza zachowań Klientów na stronie internetowej), 
marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Kupujących 

• poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację 
autentyczności sesji przeglądarki 

• utrzymania sesji Użytkownika serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej 
podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła 

1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 
urządzeniu końcowym Użytkownika. 

MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA 
DOSTEPU PRZEZ COOKIES. 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące 
plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu 
przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w 
zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień 
oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego 
telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub 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 
ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe 
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane 
mogą być również przez współpracujących ze sprzedawcą reklamodawców oraz 
partnerów. 

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych 
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 



4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronie internetowej. 

 


