
Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się 
komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach 
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są 
wykorzystywane przez naszą stronę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem 
RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Regis Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Walerego Sławka 3A, 30-633 Kraków, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 
-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 
0000129238, NIP 6830007537, nr REGON 350534035, kapitał zakładowy 510000,00 zł

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz skontaktować się z nami wypełniając formularz na stronie, zostaniesz 
poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z 
funkcjonowaniem strony i świadczeniem usług w niej oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

 Przesyłanie newslettera

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę
prawną, a więc do momentu, w którym:

 przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich
danych

 cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z 
właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu 
SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 dostępu do Twoich danych osobowych

 ich sprostowania

 usunięcia

 ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 żądania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.



Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do 
organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasza strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). 
Pliki te:

 są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

 umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

 nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 usunąć pliki cookies

 blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Na stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 zapamiętywania informacji o Twojej sesji

 statystycznym

 marketingowym

 udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej 
przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten 
temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie 
wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której 
używasz:

 Firefox

 Chrome

 Safari

 Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że 
wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. 
Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 hostingodawca

 podmiot ułatwiajacy optymalizację strony

 podmiot zapewniający system mailingowy

 dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
ebok@activlab.pl

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%25C5%2582%25C4%2585czanie%2520i%2520wy%25C5%2582%25C4%2585czanie%2520obs%25C5%2582ugi%2520ciasteczek
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=plX


Klauzula informacyjna RODO

Regis  Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie, adres 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3a  jako 
administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych 
obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych w szczególności wynikających  z 
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 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    ( RODO ) przekazuje 
informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13. Ust. 1 i ust 2 RODO,  Regis Sp. z o.o. informuje, że:

1. Administratorem pozostawionych danych osobowych jest Regis Sp . zo.o. z siedzibą w 
Krakowie, adres 30-633  Kraków, ul. Walerego Sławka 3a  zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia pod numerem KRS 000012238, kapitał 
zakładowy 510 000 zł, NIP 683 000 75 37. Kontakt do 
administratora : biuro@regis.com.pl

2. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie:

3. Wykonywanej usługi, zawartej Umowy lub w celu podjęcia działań przed jej wykonaniem 
lub zawarciem ( art.6 ust1 lit.b RODO )

4. Dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa za pośrednictwem stron internetowych 
spółki ( art. 6 ust.1 lit.a RODO )

5. Realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ( art. 6  1 lit. c RODO  )

6. Prawnie usprawiedliwionego interesu  Administratora  ( art.6 ust 1 lit. f RODO )

1. Regis Sp. zo.o. wskazuje, iż Inspektorem Ochrony Danych jest Marian Achinger. Do 
kontaktu z inspektorem służy adres e-mail : biuro@regis.com.pl

2. Regis Sp. z o.o. informuje, iż odbiorcami danych osobowych będą podmioty realizujące 
usługi pocztowe i/lub kurierskie, banki realizujące płatności, ubezpieczyciele należności, 
dział marketingu Administratora oraz inne podmioty  uprawnione na podstawie przepisów
prawa.

3. Regis Sp. zo.o. informuje, że dane osobowe przetwarzane będą do dnia wykonania 
zamówienia / rozwiązania umowy, a w celach archiwizacyjnych przechowywane będą 
przez okres kolejnych 6 lat.

4. Sp. zo.o. informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 
uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO 
lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

5. Sp. z o.o. informuje również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do 
treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu lub usunięcia Państwa 
danych ze zbioru danych osobowych Regis Sp. z.o.o. oraz prawo do niepodlegania 
profilowaniu. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt 
zwrotny : : biuro@regis.com.pl


