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§1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych jest TONATO Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 51, 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000272594 , dla której akta rejestro-

we prowadzi Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

NIP: 954-25-79-188 , REGON: 240552587 . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpie-

czonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w 

Polityce Prywatności:

a. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-

nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE;

b. Usługodawca/Administrator – pojęcia te stosowane są zamiennie na określenie właściciela 

witryny, określonego w §1 ust.1;

c. Użytkownik – oznacza każdą osobę odwiedzającą witrynę i/lub pozostawiającą dane w for-

mularzach;

d. Dane osobowe – oznacza zestaw informacji umożliwiający zidentyfikowanie osoby, której te 

informacje dotyczą;

e. Pseudonimizacja – oznacza wewnętrzny, ustalony przez Administratora sposób szyfrowania 

danych osobowych, tak aby uchronić je przed dostępem osób niepowołanych lub przypadko-

wym lub celowym działaniem osób trzecich mający na celu bezprawne pozyskanie tych danych;

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest 

m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Dane osobowe podawane w formularzach na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne 

dla osób nieuprawnionych.

§2 Administrator Danych

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto 

na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, 

stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

2. Usługodawca jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter.

3. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej 

rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną;

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedli-

wionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;

4.Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest 

możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@tonato.pl.

6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu 

zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli 

przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych pod-
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miotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie 

dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na 

podstawie właściwych przepisów prawa.

10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu 

dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z 

którymi ściśle współpracujemy.

§3 Pliki cookies

1. Witryna www.tonato.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www 

i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie 

połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Para-

metry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. 

Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju 

systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz 

informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z na-

szych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezpro-

blemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z na-

rzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, 

do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowa-

nych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody 

naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Tonato w celu opty-

malizacji działań.

5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :

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

np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania 

w ramach serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 

stron internetowych serwisu;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika 

ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regio-

nu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych 

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia co-

okies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami co-

okies jest dostępna na stronie
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http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik 

wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystu-

jemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§4 Odbiorcy danych  

1. Dla prawidłowego funkcjonowania witryny, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży 

konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. 

dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta 

wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwa-

rancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie 

spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich 

wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przeka-

zuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych 

osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 

3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów witryny mogą być przekazywane następującym odbior-

com lub kategoriom odbiorców:

a. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy- w przypadku Klienta, który korzysta w formu-

larzu zamówienia ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, 

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedy-

torowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie nie-

zbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi

b. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- w przypadku Klienta, który 

korzysta w witrynie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator 

udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyż-

sze płatności w witrynie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatno-

ści realizowanej przez Klienta.

c.podmioty kredytujące / leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w witrynie ze 

sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia 

zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu 

powyższe płatności w witrynie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi 

płatności realizowanej przez Klienta.

d. dostawcy systemu ankiet opiniujących- w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie 

opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta 

wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprze-

daży w witrynie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta 

opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.

e. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz 

organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w 

tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w 

szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Interne-

towego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do za-

rządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia 

zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w 
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przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych 

zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

f. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wspar-

cie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub 

firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu 

dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do 

zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności

§5 Cel przetwarzania danych

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w witrynie w następujących celach, na następują-

cych podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

CEL PRZETWARZANIA
DANYCH

PODSTAWA PRAWNA PRZE-
TWARZANIA I OKRES PRZE-
CHOWYWANIA DANYCH

ZAKRES PRZETWARZANYCH 
DANYCH

Wykonanie Umowy Sprzedaży 
lub umowy o świadczenie Usługi 
Elektronicznej lub podjęcie dzia-
łań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem w/w 
umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządze-
nia RODO (wykonanie umowy)
Dane są przechowywane przez 
okres niezbędny do wykonania, 
rozwiązania lub wygaśnięcia w 
inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwi-
sko; adres poczty elektronicznej; 
numer telefonu kontaktowego; 
adres dostawy (ulica, numer 
domu, numer lokalu, kod pocz-
towy, miejscowość, kraj), adres 
zamieszkania/prowadzenia dzia-
łalności/siedziby (jeżeli jest inny 
niż adres dostawy).
W wypadku Usługobiorców lub 
Klientów nie będących konsu-
mentami Administrator może 
przetwarzać dodatkowo nazwę 
firmy oraz numer identyfikacji 
podatkowej (NIP) Usługobiorcy 
lub Klienta.
Podany zakres jest maksymalny – 
w przypadku np. odbioru osobi-
stego nie jest konieczne podanie 
adresu dostawy.

Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządze-
nia RODO (prawnie uzasadniony 
interes administratora)
Dane są przechowywane przez 
okres istnienia prawnie uzasad-
nionego interesu realizowanego 
przez Administratora, nie dłużej 
jednak niż przez okres przedaw-
nienia roszczeń w stosunku do 
osoby, której dane dotyczą, z ty-
tułu prowadzonej  przez Admini-
stratora działalności gospodarczej. 
Okres przedawnienia określają 
przepisy prawa, w szczególności 
kodeksu cywilnego (podstawowy 
termin przedawnienia dla rosz-
czeń związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej wynosi 
trzy lata, a dla umowy sprzedaży 
dwa lata). Administrator nie może 
przetwarzać danych w celu

Adres poczty elektronicznej
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marketingu bezpośredniego w 
przypadku wyrażenia skutecznego 
sprzeciwu w tym zakresie przez 
osobę, której dane dotyczą.

Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporzą-
dzenia RODO (zgoda)
Dane przechowywane są do 
momentu wycofania zgody przez 
osobę, której dane dotyczą na 
dalsze przetwarzanie jej danych 
w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej

Wyrażenie przez Klienta opinii o 
zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporzą-
dzenia RODO
Dane przechowywane są do 
momentu wycofania zgody przez 
osobę, której dane dotyczą na 
dalsze przetwarzanie jej danych 
w tym celu.

Adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg  podatkowych 
lub rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporzą-
dzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 
Ordynacji podatkowej tj. z dnia 
17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy 
o rachunkowości tj. z dnia 30 
stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 395)
Dane są przechowywane przez 
okres wymagany przepisami pra-
wa nakazującymi Administratoro-
wi  przechowywanie ksiąg podat-
kowych (do czasu upływu okresu 
przedawnienia zobowiązania 
podatkowego, chyba że ustawy 
podatkowe stanowią inaczej) lub 
rachunkowych (5 lat, licząc od 
początku roku następującego po 
roku obrotowym, którego dane 
dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamiesz-
kania/prowadzenia działalności/
siedziby (jeżeli jest inny niż adres 
dostawy), nazwa firmy oraz numer 
identyfikacji podatkowej (NIP) 
Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub 
obrona roszczeń jakie może 
podnosić Administrator lub jakie 
mogą być podnoszone wobec 
Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporzą-
dzenia RODO
Dane są przechowywane przez 
okres istnienia prawnie uzasad-
nionego interesu realizowanego 
przez Administratora, nie dłużej 
jednak niż przez okres prze-
dawnienia roszczeń w stosunku 
do osoby, której dane dotyczą, 
z tytułu prowadzonej  przez 
Administratora działalności 
gospodarczej. Okres prze-
dawnienia określają przepisy 
prawa, w szczególności kodeksu 
cywilnego (podstawowy termin 
przedawnienia dla roszczeń 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 
wynosi trzy lata, a dla umowy 
sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu 
kontaktowego; adres poczty 
elektronicznej; adres dostawy 
(ulica, numer domu, numer 
lokalu, kod pocztowy, miejsco-
wość, kraj), adres zamieszkania/
prowadzenia działalności/sie-
dziby (jeżeli jest inny niż adres 
dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub 
Klientów nie będących konsu-
mentami Administrator może 
przetwarzać dodatkowo nazwę 
firmy oraz numer identyfikacji 
podatkowej (NIP) Usługobiorcy 
lub Klienta.
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§6 Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia- osoba, której dane doty-

czą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowa-

nia, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. 

Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporzą-

dzenia RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie– osoba, której dane przetwarzane są przez 

Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. 

a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– osoba, której dane przetwarzane są przez Ad-

ministratora, 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 Osobo-

wych.

4. Prawo do sprzeciwu- osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść 

sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących 

jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie 

uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Admini-

stratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wyka-

że on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń.

5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na 

potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym mo-

mencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby 

takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim 

marketingiem bezpośrednim.

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można 

kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocz-

tą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając 

z formularza kontaktowego dostępnego na stronie.


