
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Archiwum Galerii Zderzak, z siedzibą przy al. 

Słowackiego 58/10 30-004 Kraków, zwany dalej Administratorem. 

2. Każda osoba fizyczna, która korzysta z jednej lub wielu usług za pomocą naszej strony 

internetowej zwana jest Użytkownikiem.

3. Dane osobowe: wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,

fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP 

urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za 

pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii

4. W związku z realizacją zamówienia Administrator zbiera dane niezbędne do wyświadczenia 

usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie ma możliwości 

zrealizowania usługi za pomocą sklepu internetowego.

5. Wszystkie dane przetwarza Administrator.

6. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom 

technicznym oraz organizacyjnym. Administrator oświadcza, że uzyskuje dane w celu 

wykonania usługi, przetwarza tylko dane niezbędne do wykonania usługi, nie przechowuje 

danych dłużej niż jest to konieczne i wymagane wymogami prawa. 

7. Użytkownik ma prawo żadania od Administratora: 

-  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania,

- wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

- przenoszenia danych, 

- cofniecia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem, 

- wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego. 

8. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania 

umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenie 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.);

9. Administrator przetwarza dane w celu wykonania usługi oraz w celu statystycznym.

10. Strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies nie zawierają danych, na podstawie których 

można ustalić czyjąś tożsamość. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego 



urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim 

oprogramowania. Mogą one zostać wysłane jedynie przez przeglądarkę do serwera, który je 

utworzył. Administrator wykorzystuje pliki cookies do: niezbędnego działania strony 

internetowej, poprawnego realizowania zamówień, zapewniające bezpieczeństwo transakcji 

internetowych, do celów statystycznych i w celach funkcjonalnych. Jeżeli Użytkownik nie 

zgadza się na zapisywanie plików cookies lub chce zmienić ustawienia, może odpowiednio 

skonfigurować to w ustawieniach przeglądarki na swoim urządzeniu.

11. Dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym 

momencie, kontaktując się z Administratorem za pomocą e-maila: 

zderzakoffice@zderzak.pl.


