EUGENIUS | polityka prywatności

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności zawierającą informacje na temat
tego w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy oraz chronimy dane osobowe Użytkowników
odwiedzających Stronę Internetową oraz nawiązujących kontakt z Administratorem. W przypadku
braku zgody na postanowienia niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o niezwłoczne opuszczenie
Strony Internetowej.
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 11 listopada 2020 r.
§ 1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony Internetowej jest
Eugenius spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-324) przy ul.
Sanockiej 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000468215, NIP: 7822558890, REGON: 302474603.
§ 2. Definicje
Poniżej prezentujemy definicje najważniejszych wyrażeń używanych w niniejszej Polityce
Prywatności:
•

„Eugenius” lub „Administrator” - Eugenius spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Poznaniu (61-324) przy ul. Sanockiej 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS
0000468215;

•

„Strona Internetowa” – strona internetowa dostępna pod adresem https://eugenius.eu/;

•

„Dane osobowe” – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
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określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej;
•

„RODO” - 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;

•

„Użytkownik” lub „Klient” – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Internetową;

•

„Polityka Prywatności” – niniejszy dokument.
§ 3. Zakres gromadzonych danych

1. Gromadzimy dane osobowe, które Użytkownik przekazuje w trakcie zapytania o produkty,
poprzez formularz dostępny na Stronie Internetowej i/lub poprzez złożenie zapytania o
produkty poprzez skrzynkę mailową na adresy mailowe znajdujące się na Stronie
Internetowej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek niezbędny do
zarejestrowania zapytania Użytkownika oraz nawiązania z nim dalszego kontaktu. Odmowa
podania danych osobowych wymaganych w formularzu zapytania na Stronie Internetowej
(oznaczonych gwiazdką) skutkuje odmową przyjęcia zapytania.
2. Do gromadzonych przez Eugenius danych osobowych należą:
a. imię i nazwisko;
b. adres e-mail;
c. wszelkie inne dane, które Użytkownik zdecyduje się dobrowolnie wskazać w
nieobowiązkowym polu „Wiadomość”.
3. W przypadku prowadzenia dalszego kontaktu oraz zawarcia umowy, przetwarzamy również
następujące dane osobowe:
a. adres zamieszkania lub adres firmy – na potrzeby wysyłki zamówionych towarów;
b. numer identyfikacji podatkowej (w przypadku przedsiębiorców);
c. nr telefonu – na potrzeby kontaktu w sprawie realizacji umowy;
d. wszelkie inne dane, które Klient zdecyduje się dobrowolnie przekazać w trakcie
prowadzonej korespondencji.
4. Oprócz powyżej wskazanych danych osobowych, zbieramy również dane systemowe
zawarte w logach systemowych oraz informacje poprzez pliki cookies, które zbierane są
automatycznie podczas wizyty Użytkownika na Stronie Internetowej. Więcej informacji na ten
temat w § 9 Polityki Prywatności.
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§ 4. Podstawa przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są:
a. w celu identyfikacji Użytkownika oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez
udostępniony formularz na Stronie Internetowej – podstawą prawną przetwarzania
jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (Użytkownika), przed
zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i zgoda Użytkownika na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b. w celu wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest przetwarzanie
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6
ust. 1 lit. b RODO);
c. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Eugenius (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
statystyk Strony Internetowej w celu doskonalenia jej funkcjonalności.
§ 5. Czas przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Eugenius przez czas niezbędny do
realizacji celów, do jakich zostały zgromadzone, lub dłużej jeśli jest to określone prawem.
§ 6. Odbiorcy danych
1. Dane osobowe Użytkownika nie są sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba
że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody Użytkownika lub w razie przekazania danych
uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
2. Dostęp do danych osobowych Użytkownika ograniczony jest do osób, które muszą je znać
aby

zrealizować

cel,

dla

których

dane

te

są

przetwarzane,

tj.

pracowników,

współpracowników czy współpracujących podmiotów zewnętrznych (takich jak serwis
świadczący usługę utrzymania hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej itp., podmioty
świadczące usługi księgowe czy prawne) Eugenius, oraz wyłącznie w zakresie celu, w jakim
dane te są przetwarzane.
3. Co do zasady dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich ani
do organizacji międzynarodowych. Gdyby jednak dane osobowe Użytkowników miały zostać
przekazane odbiorcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (co
nastąpić może tylko wtedy, gdy jest to konieczne), przed przekazaniem danych zadbamy
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o weryfikację, czy u odbiorcy istnieje odpowiedni poziom ochrony danych – przekazanie
danych do państwa trzeciego może mieć miejsce tylko wtedy, gdy (z zastrzeżeniem innych
przepisów powszechnie obowiązującego prawa) spełnione są warunki zagwarantowania
odpowiedniego stopnia ochrony osób fizycznych, zagwarantowane w RODO, np.
z podmiotem otrzymującym dane zawarto umowę zawierającą standardowe klauzule
umowne wymagające określonego stopnia ochrony danych osobowych.
§ 7. Zautomatyzowane decyzje i profilowanie
W oparciu o dane osobowe Użytkownika Eugenius nie będzie podejmował wobec Użytkownika
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
§ 8. Prawa Użytkownika
Zgodnie z przepisami RODO, każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator
Danych Osobowych, ma prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) – Użytkownik ma prawo uzyskać
potwierdzenie, że jego dane osobowe są przetwarzane, a także uzyskać dostęp do nich oraz
do innych informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 RODO;
2. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 13 ust.
2 lit. c) RODO), jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
3. poprawiania, uzupełnienia, uaktualniania, sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
– Użytkownik ma prawo żądać, aby Eugenius niezwłocznie sprostował bądź zaktualizował
jego dane osobowe, które są nieprawidłowe. Użytkownik ma również prawo żądać
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
4. usunięcia danych osobowych - „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – Użytkownik
ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych pod warunkiem
spełnienia jednej z przesłanek:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane
lub są przetwarzane;
b. Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych osobowych, a Eugenius nie ma
uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
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c. Eugenius przetwarzał jego dane osobowe niezgodnie z prawem;
d. Eugenius musi usunąć jego dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego
obowiązku przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
5. żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – Użytkownik ma prawo żądać, aby
Eugenius ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych w następujących przypadkach:
a. jeśli Użytkownik kwestionuje prawidłowość jego danych osobowych, które są
przetwarzane – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych
danych;
b. jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, którego dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania;
c. jeśli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one potrzebne Użytkownikowi, którego dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń;
d. jeśli Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych – do
czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika;
6. żądania przenoszenia danych (art. 20 RODO) – w niektórych sytuacjach Użytkownik ma
prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego Dane Osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo
przesłać te Dane Osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora;
7. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych (art. 21
RODO);wniesienia skargi na organu nadzorczego (art. 13 ust. 2 lit. d) RODO) - osoba, której
dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa
polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w
Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).
§ 9. Pliki cookies i dane systemowe
1. Eugenius może również gromadzić, przechowywać i wykorzystywać określone informacje
w sposób automatyczny, z wykorzystaniem plików cookies oraz logów systemowych, kiedy
Użytkownik odwiedza Stronę Internetową. Informacje gromadzone w ten sposób przez
Eugenius mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny,
odnośniki URL, informacje na temat działań na stronie internetowej, a także daty i godziny
wizyt Użytkownika na stronie internetowej.
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2. Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,
które mogą być zainstalowane na urządzeniu końcowym (np., komputerze, laptopie, tablecie,
smartfonie) Użytkownika podczas odwiedzania poszczególnych stron internetowych, w tym
strony internetowej Eugenius. Pliki cookies są powszechnie wykorzystywane przez
właścicieli stron i witryn internetowych, a ich celem jest zapewnienie funkcjonowania stron
oraz witryn, a także poprawa efektywności korzystania z nich i przekazywanie pewnych
informacji.
3. Na Stronie Internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „sesyjne” („tymczasowe”) – pliki te przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i
pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, po czym zostają
trwale usunięte z pamięci urządzenia;
b. „trwałe” – pliki te przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają na nim
do momentu ich skasowania, co oznacza, że zamknięcie sesji danej przeglądarki lub
wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z pamięci urządzenia.
4. Eugenius może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez
Użytkownika ze Strony Internetowej w celu:
a. zapamiętywania produktów dodanych do listy zapytań o produkty;
b. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zapytania o produkty;
c. utrzymywania sesji Użytkownika;
d. administrowania Stroną Internetową na potrzeby działań wewnętrznych, w tym
rozwiązywania ewentualnych problemów z jej funkcjonalnością;
e. prowadzenia i tworzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób
korzystania ze strony internetowej Eugenius.
5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy Użytkownik ma jednak możliwość wyłączenia
lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia – zmiany w tym zakresie
można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (szczegółowe informacje na
ten temat znaleźć można w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych).
Zastrzegamy jednak, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić, a w skrajnych
przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.
6. Eugenius może również przetwarzać zanonimizowane dane systemowe zawarte w logach
systemowych związane z korzystaniem ze Strony Internetowej (takie jak adres IP, typ
przeglądarki, język przeglądarki, data i czas serwera, system operacyjny), służące do
administrowania

Stroną

Internetową

oraz

generowania

statystyk

pomocnych

w

administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, a zatem
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nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony Internetowej i nie
zawierają cech identyfikujących Użytkowników.
§ 10. Odnośniki do zewnętrznych portali społecznościowych
1. Na Stronie Internetowej mogą znajdować się ikony przekierowujące do zewnętrznych portali
społecznościowych (social media), takich jak Facebook, Twitter, Instagram czy YouTube.
Przekazywanie informacji oraz danych osobowych, ma miejsce dopiero po kliknięciu w daną
ikonę/link przekierowujący. Wówczas przeglądarka Użytkownika łączy dany portal
społecznościowy ze znajdującym się na tym serwisie profilem Eugenius.
2. Jeśli podczas wizyty na Stronie Internetowej Użytkownik wybierze wybrany odnośnik,
wówczas będzie miało miejsce przekazanie jego danych osobowych, a także ich
przetwarzanie przez dany portal mediów społecznościowych. Jeśli nastąpi to wtedy, gdy
Użytkownik będzie jednocześnie zalogowany w danym portalu społecznościowym, to za
pośrednictwem jego konta na tym portalu może dojść do przekazania informacji o
odwiedzeniu naszej Strony Internetowej oraz zapisania tego faktu na koncie Użytkownika w
tym portalu mediów społecznościowych. W celu uniknięcia takiej sytuacji, należy wylogować
się z konta na danym portalu mediów społecznościowych przed kliknięciem w daną ikonę/link
przekierowujący.
3. Eugenius nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na portalach społecznościowych
zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy, aby
każdorazowo zapoznać się z zamieszczoną na danym portalu społecznościowym polityką
prywatności.
4. Niezależnie od postanowienia § 10 ust. 3, w związku z posiadaniem przez Eugenius
fanpage’a na portalu Facebook oraz profilu na portalu Instagram, Eugenius jest również
(obok Facebook Ireland Limited) współadministratorem danych osobowych użytkowników
korzystających z fanpage’a na portalu Facebook oraz profilu na portalu Instagram i
przekazywanych za ich pośrednictwem. Polityka prywatności dotycząca fanpage’a na portalu
Facebook oraz profilu na portalu Instagram zawarta została w osobnym dokumencie.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych niż wskazane w § 10 stron
internetowych podmiotów zewnętrznych. Eugenius nie ponosi odpowiedzialności za
obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania
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plików cookies. Zalecamy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z zamieszczoną tam
polityką prywatności.
2. Eugenius stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo
naszych

najlepszych

starań,

całkowite

zabezpieczenie

danych

przed

wszelkimi

zagrożeniami nie jest możliwe.
3. Dbając o jak największe bezpieczeństwo danych osobowych, co jakiś czas możemy
wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Data najświeższej aktualizacji dostępna
będzie na wstępie Polityki Prywatności.
4. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych Użytkowników. W
przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności oraz
przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe:
a. Eugenius spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sanocka 3, 61-324 Poznań;
b. e-mail: kontakt@eugenius.eu
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