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POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES 
W SKLEPIE GLOBALGIFT.PL 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, które 
zostały przekazane przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu 
internetowe Globalgift. 
2. Aby powierzone dane były dobrze zabezpieczone przed dostępem do nich osobom 
nieupoważnionym, sklep wdrożył wewnętrzne procedury służące temu celowi. 
3. Ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także z innymi aktami wykonawczymi jest stale 
sprawdzana i monitorowana. 
 

II. Dane osobowe 
 
1. Dane Osobowe przetwarzane są przez sklep na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika a 
także w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy 
stronami umowy. 
Sklep pozyskuje  informacje o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez: 
 a) informacje  dobrowolnie wprowadzone w formularzach dostępnych na stronie sklepu 
 b) poprzez gromadzenie plików “cookies” 
Sklep gromadzi informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
Dane zebrane w ten sposób są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i 
marketingowych. Są również przetwarzane w celu związanym z  realizacją danego zamówienia. 
2. Do danych podanych w formularzu Użytkownikowi, który je tam umieścił, przysługuje wgląd. 
Użytkownik ten ma również prawo do modyfikowania oraz domagania się zaprzestania 
przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 
3. Dane zgromadzone przez sklep są udostępnianie jedynie podmiotom zaangażowanym w 
realizacje zamówienia, w tym firmom, których zadaniem jest przewóz i dostawa przedmiotu 
zamówienia Zamawiającemu. 

4. Wszelki zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych a także rozwój naszego sklepu 
mogą spowodować modyfikacje powyższej polityki prywatności o czym będziemy w sposób nie 

budzący wątpliwości na bieżąco informować. 
5. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności sklep jest  do 

Państwa dyspozycji. Dane kontaktowe podane są w zakładce Kontakt. 
 
 

http://www.billyboard.pl/
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III. Administrator danych osobowych 

 
Administratorem danych gromadzonych przez system zamówień w sklepie Globalgift jest Piotr 
Popek prow. działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowa Billy Board Piotr Popek z 
siedzibą w Rzeszowie ul. Starzyńskiego 9/29, 35-508 Rzeszów (biuro: Ul. Okulickiego 14, 35-206 
Rzeszów). 

 
 

IV. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych 
 
Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z  
prawem, w szczególności z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 

27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO. 

 
 
 

V. Subskrypcja newslettera 
 
1. Aby otrzymywać bezpłatny newsletter  należy podać w odpowiednim polu formularzu 
rejestracyjnego adres e-mail, na który będzie on wysyłany. Pole to nie jest obowiązkowe. 
2. W przypadku zaznaczenia tego pola, sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania  informacji 
związanych z ofertą sklepu w tym o promocjach, nowościach tym Użytkownikom, których dane 
kontaktowe posiada i którzy zgodzili się z polityką prywatności. 
3. Zapisanie się na newsletter wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
tym celu. 
 

VI Uprawnienia podmiotu danych osobowych 
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo 
do: 

a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
f) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych, 

http://www.billyboard.pl/
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67427626?cm=DOCUMENT


 

 

 

 

35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 14, 

REGON: 181047395  NIP 517-023-83-35 

e-mail: biuro@globalgift.pl www.globalgift.pl 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
 

VII Ciasteczka (Cookies) – informacje ogólne 
 
1. Sklep Globalgift zbiera dane dotyczące korzystających ze strony w sposób automatyczny tylko i 
wyłącznie poprzez pliki cookies czyli tzw. ciasteczka 
2. Pliki cookies in. ciasteczka, są danymi informatycznymi, w głównej mierze plikami tekstowymi, 
które są zapisywane a następnie przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu  
Globalgift 
3. Komunikacja sklepu z urządzenie końcowym Użytkownika poprzez pliki cookies jest objęta 
powyższą Polityką prywatności. 
4. Pliki cookies obejmują nazwę strony internetowej, unikatowy numer a także czas ich 
przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika. 
5. Głównym celem plików cookies jest : 
 -dostosowanie sklepu Globalgift do indywidualnych potrzeb Użytkownika, którzy z niego 
korzystają poprzez jego odpowiednią optymalizację na podstawie zebranych danych. 
pozyskiwanie informacji o przeglądanych  stronach bez identyfikacji personalnej 
 -zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika 
 -tworzenie statystyk, które ułatwiają określenie, sposobu korzystania ze stron 
internetowych przez użytkowników sklepu 
 -utrzymanie sesji Użytkownika sklepu, dzięki czemu Użytkownik nie  musi ponownie 
wpisywać swojego loginu i hasła 
6. Komunikacja sklepu  poprzez pliki cookies jest bezpieczna dla urządzenia końcowego 
Użytkownika. 
7. Powyższy sposób komunikacji nie przenosi żadnych wirusów lub złośliwego  innego 
oprogramowania na urządzenie końcowe Użytkownika. 
8. Dane zawarte w plikach cookies są dopasowywane tylko do urządzeń końcowych na których plik 
cookies został zapisany. 
9. Nie są również  pobierane jakichkolwiek dane osobowe ani informacji poufne z urządzenia 
końcowego Użytkownika. 
 

 
VIII. Rodzaje plików cookies (ciasteczek) stosowanych przez Sklep 

 
1. Sklep stosuje następujące typy plików cookies: 
 a) stałe - są to pliki pozostające w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika przez 
określony czas wynikający np. z ustawień przeglądarki lub do momentu ich całkowitego usunięcia z 
urządzenia końcowego przez Użytkownika. 

http://www.billyboard.pl/
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 b) sesyjne - to pliki tymczasowe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego 
Użytkownika do chwili zakończenia korzystania z danej przeglądarki np.  jej wyłączenia 
 c) zewnętrzne tj pochodzące z zewnętrznych firm lub serwisów, które współpracują ze 
sklepem. 
 d) badawcze dostarczające systemom analitycznym danych o popularności usług. 
2. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania  plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania konkretnych przeglądarek internetowych. 
3. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików 
cookies. 
4. Użytkownik Sklepu może także w każdej chwili za pomocą odpowiedniej funkcji w używanej 
przez siebie przeglądarce internetowej, usunąć całkowicie pliki Cookies ze swojego urządzenia 
końcowego. 
5. Administrator informuje, że ograniczenie lub rezygnacja ze stosowania plików cookies może mieć 
negatywny wpływ na  dostęp do niektórych funkcji na stronie sklepu. 
 
 

IX. Udostępnianie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom 
 
1. Sklep internetowy informuje, że zebrane w sposób powyższy dane osobowe Użytkowników 
mogą zostać udostępnione i być przedmiotem obrotu tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą tych 
Użytkowników. 
2. Zgoda o której mowa, zostanie wyrażona przez zaznaczenie odpowiedniej nieobowiązkowej 
funkcji w trakcie dokonywania rejestracji Użytkownika. 
3. Powyższa zgoda może zostać przez Użytkownika w każdej chwili cofnięta. 
4. Pkt 1 nie dotyczy Użytkowników nie rejestrujących się w sklepie internetowym których dane nie 
są udostępniane I nie są przedmiotem obrotu. 
5. Powyższa Polityka Prywatności i Cookies obowiązują od dnia 25.05.2018 r. 
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