
Polityka prywatności użytkowników sklepu Fundacji NASZA GALERIA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję (RODO), iż: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja NASZA GALERIA z siedzibą w 

Aleksandrowie Łódzkim 95-070, ul. Wojska Polskiego 51/53 lok. 5 , adres e-mail: 
fundacja@naszagaleria.pl (dalej jako „ADO”); 

2.  ADO wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym/którą  można  się  skontaktować  pod
adresem siedziby ADO, adresem mailowym  fundacja@naszagaleria.pl, numerem telefonu  516
436 692; 

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na wskazane 
towary.
W przypadku zapisu na newslettera i kiedy wyślą Państwo wiadomość przez formularz 
kontaktowy
dane osobowe posłużą do komunikacji z Panią/Panem.
Gdy wystawi Pani/Pan komentarz do identyfikacji Państwa i publikacji komentarza.

4.  Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  upoważnienie  pracownicy  ADO,  firma
rachunkowa i pracownicy firmy kurierskiej. 

5.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej. 

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od początku roku
następującym po roku w którym zostały przekazane dane dane osobowe. 

7. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  żądania
poprawienia,  usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania  tych danych,  prawo do przenoszenia
danych; 

8. Z  przyczyn  związanych  z  Pani/Pana  szczególną  sytuacją  przysługuje  Pani/Panu  prawo
wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani
uprawniona  do  wniesienia  sprzeciwu,  gdy  dane  wykorzystywane  są  do  celów  marketingu
bezpośredniego. 

9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.  

Polityka zarządzania plikami ”cookie”
Pliki „cookie” (ciasteczka) to pliki tekstowe zawierające dane informatyczne.
Pliki cookie są zapisywane na urządzeniu użytkownika.
Pliki te można podzielić ze względu na czas przechowywania, tj. stałe (z 
wyznaczonym terminem ważności) i sesyjne (usuwane wraz z zamknięciem 
przeglądarki lub w momencie wylogowania).

„Ciasteczka” można usunąć w każdym momencie używając opcji przeglądarki 
internetowej. W tym celu prosimy zapoznać się z dokumentacją przeglądarki.
Użytkownik może skonfigurować zgodę przechowywania „ciasteczek” dla każdej
z witryn odddzielnie.

Używane przez nas „ciasteczka” służą do logowania i przechowywania sesji
użytkownika na jego urządzeniu. Oraz informacji niezbędnych do obsługi serwisu.
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