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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. 

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki 

wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do 

realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy 

mogli zrealizować Twojego zamówienia. 

I. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych ohistoriikredytowej.pl (dalej ADO), czyli 

odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: 

ScoringExpert.pl Mariola Kapla 

ul. Nowoursynowska 153/19 

02-776 Warszawa 

NIP: 673-159-13-61, REGON: 384261941 

II. System ochrony danych osobowych 

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 

danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych 

osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 

100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

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. 

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą: 

1. Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a 

www.ohistoriikredytowej.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem; 

2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie 

najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-

sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę; 

3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w 

zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa; 

4. System IT www.ohistoriikredytowej.pl oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają 

wszelkie standardy ochrony danych osobowych. 

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony 
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danych osobowych. 

III. Dane osobowe i cel przechowywania 

1. W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie danych niezbędnych do realizacji 

zamówienia: 

1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu 

i zaadresowania przesyłki; 

2. Adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny 

do zaadresowania przesyłki; 

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia; 

4. Numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy 

(wymagany przez przewoźników). 

2. W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dowodu 

zakupu na inne dane niż wskazane przy składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o 

podanie: 

1. Nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży; 

2. Adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne 

do wystawienia dowodu sprzedaży. 

3. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez ScoringExpert.pl 

(właściciela sklepu) i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie: 

1. Imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są 

firmie przewozowej w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie 

zleceniem doręczenia przesyłki. Firma przewozową jest: 

Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie  

KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13 

2. Imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane, na które ma być wystawiony dowód 

zakupu są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego: 

operatora serwisu wfirma.pl, którym jest: 

Web INnovative Software Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława 

Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław  

KRS: 0000342082, NIP: 8982167294, REGON: 021120771 

3. Imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, NIP przekazywane są firmie, która zapewnia 

realizację i obsługę wysyłki zamówienia: 

IMKER Bartnik Krzysztof, ul. Hrubieszowska 26/33, 22-400 Zamość 

NIP: 922-262-55-15, REGON: 060169637 

4. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, 
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wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają 

zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub 

przechowywane przez ScoringExpert.pl. 

5. Sklep współpracuje z poniższym operatorem płatności: 

Serwis Przelewy24.pl, którego właścicielem jest spółka PayPro S.A.: 

 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, 

numer NIP 7792369887, 

 wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez 

Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, 

jako krajowa instytucja płatnicza. 

Adres: 

ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań  

WWW: www.przelewy24.pl  

e-mail: serwis@przelewy24.pl 

IV. Polityka cookies 

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta sklepu. 

2. W ramach sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

 „sesyjne” (session cookies), 

 „stałe” (persistent cookies).  

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w 

urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do 

czasu ich usunięcia przez Klienta. 

3. W ramach sklepu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: 

 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

sklepu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania; 

 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu; 

 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 

korzystania ze stron internetowych sklepu; 

 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 

kupującego ustawień i personalizację interfejsu sklepu. 

http://www.przelewy24.pl/
mailto:serwis@przelewy24.pl


 

4 
 

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. 

5. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, 

możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę 

internetową. Informacje jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki 

internetowej.  

6. Brak akceptacji niektórych plików cookies może uniemożliwić poprawne działanie sklepu 

w pełnym zakresie. 

7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 zawarcia z kupującym umowy i jej wykonania; 

 optymalizacji strony sklepu pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej 

wykorzystują osoby ją odwiedzające; 

 badania ruchu na stronie sklepu; 

 tworzenia zbiorczych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób 

wykorzystywane są funkcjonalności sklepu. 

8. Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym 

kupującego również przez współpracujących z ScoringExpert.pl partnerów. 

9. ScoringExpert.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych, nie 

odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację 

każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy 

chcesz akceptować ich cookies. 

V. Zmiana polityki prywatności ohistoriikredytowej.pl 

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego 

obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu lub 

zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. 

Aktualny tekst polityki prywatności znajduje się pod adresem www.ohistoriikredytowej.pl/wp-

content/uploads/2019/10/polityka-prywatnosci.pdf. 

VI. Twoje prawa 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo 

do: 

1. Odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

3. Dostępu do danych osobowych; 

4. Sprostowania lub usunięcia danych osobowych; 

5. Przenoszenia danych osobowych; 

http://www.ohistoriikredytowej.pl/wp-content/uploads/2019/10/polityka-prywatnosci.pdf
http://www.ohistoriikredytowej.pl/wp-content/uploads/2019/10/polityka-prywatnosci.pdf
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6. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. 


