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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. DEFINICJE  

Administrator – Krzysztof Korytkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

SPECTROPOL z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 271G 

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej prowadzące do jej identyfikacji 

oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej 

technologii. 

Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 

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. 

Serwis – serwisy internetowe prowadzone przez Administratora pod adresami 

www.spectropol.pl, www.biostech.pl, www.icportal.eu 

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis 

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU 

Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług. 

Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych 

gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 

Dane, które posiadamy zostały zgromadzone w związku z zapytaniami kierowanymi do nas 

lub naszych partnerów handlowych oraz na potrzeby realizacji transakcji zakupu lub podczas 

rejestracji w naszych serwisach.   

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W 
SERWISIE 

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:  

 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana 

Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w tym realizacji umów i składanych 

przez Użytkownika zamówień i rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w 

przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) 

 w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania 

jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na 

prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu 

poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 

 w celu obsługi zgłoszeń, kierowanych np. mailowo lub  przez formularz kontaktowy 

  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – 

podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 

lit f RODO) polegający na ochronie jego praw; 
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 w celach marketingowych Administratora i jego zaufanych partnerów, poprzez 

wysyłkę newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO). 

 w celach marketingowych Administratora, w tym prezentowania ofert i produktów w 

Serwisie związanych ze świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

 W celach podatkowo-finansowych, zgodnie z wymogami przepisów prawa, oraz w 

celu windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i 

mediacyjnych; 

Za osobną zgodą przetwarzamy także dane osobowe w celu: 

 zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji 

mobilnych; 

 organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik może wziąć 

udział; 

5. REJESTRACJA W SERWISIE 

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do 

utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe 

dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie 

usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i 

obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie 

pozostałych danych jest dobrowolne. 

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach 

systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach 

związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach 

technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu 

informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i 

statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony 

interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

6. FORMULARZE KONTAKTOWE 

Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do 

skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik 

może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie 

danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, 

a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest 

dobrowolne. 

7. NEWSLETTER 

Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, 

które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu 

świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. 
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Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając e-

mail na adres newsletter@spectropol.pl. Użytkownik może również dokonać wypisu poprzez 

kliknięcie „Wypisz” bezpośrednio z newslettera. 

7. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA 

7.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika 

przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. 

poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego 

czynności. Zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, 

tablecie itp.). Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie 

danych logowania, dzięki czemu Użytkownik nie będzie musiał każdorazowo wpisywać 

loginu i hasła. Pliki te zapamiętują towary dodane do koszyka, czy dostosowują treści strony 

do zainteresowań Użytkownika. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych 

statystycznych Serwisu, co umożliwia nam rozwijanie Serwisu zgodnie z preferencjami 

naszych Klientów. 

7.2. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu 

powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo 

po korzystaniu z serwisu usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki cookies. Należy mieć 

na względzie, że stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub 

uniemożliwić korzystanie z Serwisu. 

7.3. W celu wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies, należy wyrazić zgodę widoczną 

w dolnej części strony 

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu 

wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda 

Użytkownika lub 8.1.3. zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w 

przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes 

Administratora. 

9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją 

wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem (info@spectropol.pl) 

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów 

marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem 

Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w 

innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes 

Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).  
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10. ODBIORCY DANYCH 

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom np. 

kurierom, w związku z realizacją zamówienia oraz podmiotom powiązanym z 

Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących 

Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia 

takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa. 

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o 

odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony 

danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na 

etapie ich zbierania. 

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom 

technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu 

przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.  

13. DANE KONTAKTOWE 

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail rodo@spectropol.pl 

14. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Polityka prywatności jest okresowo weryfikowana i aktualizowana. 


