
Regulamin sklepu internetowego 
Skład Techniczny 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego 
pod adresem www.skladtechniczny.pl . 

1.2. Sklep internetowy Skład Techniczny, działający pod adresem www.skladtechniczny.pl, 
nazywany dalej "Sklepem", prowadzony jest przez firmę: 

Skład Techniczny Sp. z o.o. 
ul. Chodakowska 53/57 lok. 6 
03-816 Warszawa 

NIP 1132848360, Regon 145823752 

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397752. 

1.3.  Sklep służy do dokonywania zakupów produktów z jego oferty za pośrednictwem 
sieci Internet. 

1.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 

a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu 
internetowego; 

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach 
Sklepu Internetowego. 

2. DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

2.1. Klient/Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która 
dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 

2.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2020, poz. 1740 ze zm.); 

2.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach 
sklepu internetowego sklep.skladtechniczny.pl ; 

2.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem 
sklep.skladtechniczny.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności 
składać Zamówienia; 

2.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 

2.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 
zawarta pomiędzy Skład Techniczny Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem 
serwisu internetowego Sklepu; 

2.7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020, poz. 344 ze zm.); 

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta/Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio 
do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 
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3.1. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Realizacja 
zamówień następuje wyłącznie w dni robocze. 

3.2. Zakupów na stronie Sklepu dokonuje się poprzez rejestrację, jak również bez 
rejestracji – przy czym niezbędnym jest podanie danych, takich jak np. imię, nazwisko, 
adres e-mail czy adres dostawy,  potrzebnych do realizacji zamówienia. 

3.3. Proces dokonywania zakupów w Sklepie przebiega następująco: 

a) Wybór produktu/ów (dodanie do koszyka); 

b) Potwierdzenie zamówienia produktów w koszyku; 

c) Przejście do formularza, w którym Klient/Zamawiający podaje wymagane do 
realizacji zamówienia dane (imię, nazwisko i adres  e-mail). W tym miejscu Klient/
Zamawiający decyduje czy dokonuje zakupów jako gość (bez rejestracji) czy 
poprzez rejestrację, czy poprzez zalogowanie do już istniejącego konta;  

d) Aby przejść dalej należy zaznaczyć zgodę na warunki i politykę prywatności (z 
którą Klient/Zamawiający powinien się uprzednio zapoznać); 

e) Przejście do następnej karty formularza gdzie podajemy adres dostawy i dane do 
faktury; 

f) Przejście do następnej karty formularza gdzie wybiera się sposób dostawy; 

g) Przejście do następnej karty formularza gdzie wybiera się sposób płatności; 

h) Potwierdzenie zakupu po kliknięciu na opcję „Zamówienie z obowiązkiem 
zapłaty”. 

3.4. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą 
emailową automatycznie natychmiast po złożeniu zamówienia. Do zawarcia umowy 
sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep. 

3.5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 
24 godzin w dniach roboczych licząc od momentu złożenia przez Zamawiającego 
zamówienia. 

3.6. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na: 

a) sprawdzeniu przez Sklep kompletności i poprawności wysłanych danych, 
b) wysłaniu potwierdzenia zamówienia do Zamawiającego drogą elektroniczną. 

3.7. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych 
formularzy zamówienia bez powiadomienia. 

3.8. Sklep może pozbawić Zamawiającego prawa do korzystania ze Sklepu, jak również 
może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego Regulaminu, a w 
szczególności, gdy Klient: 

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, 
niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób 
trzecich, 

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,  
w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu, 

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania 
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami 
korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Skład Techniczny Sp. z 
o.o. 



3.9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie 
może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu internetowego. 

3.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze 
świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki 
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa 
świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i 
modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie 
(więcej na ten temat w sekcji 13 Regulaminu). 

3.11. Sklep realizuje wyłącznie kompletne zamówienia. 

3.12. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towarów w magazynie 
Sklepu lub w magazynach dostawców. Dostępność towarów dla każdego z produktów 
jest podana w opisie. 

Czas realizacji zamówienia = Dostępność + Czas dostawy 

3.13. W przypadku niemożności realizacji zamówienia lub realizacji zamówienia  
w określonym terminie z przyczyn od Sklepu niezależnych, Sklep niezwłocznie informuje 
o tym fakcie Zamawiającego. 

3.14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień lub nie 
zrealizowanie zamówień, wynikające z przyczyn od niego niezależnych. 

3.15. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia w trakcie 
rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi Sklepu lub drogą mailową, jednak 
nie później niż w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia. 

3.16. W przypadku wprowadzenia korekt w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem 
działu obsługi klienta, Sklep mailowo potwierdzi Zamawiającemu treść zmian. Brak 
odpowiedzi Zamawiającego uznaje się za potwierdzenie korekt w takim kształcie, w 
jakim zostało to w rozmowie telefonicznej i mailu przedstawione. 

3.17. Ceny podawane w Sklepie są co do zasady cenami wyrażonymi w złotych polskich 
(PLN) – podawane są zarówno kwoty netto jak również brutto. Ceny te nie uwzględniają 
kosztów dostawy. W przypadku uruchomienia oferty dla podmiotów zagranicznych, do 
ceny końcowej doliczane będą wszelkie opłaty konieczne do eksportu towaru z terenu 
Rzeczpospolitej. Ceny wtedy będą wyrażone w EUR i/lub innej walucie np. USD / GBP. 

3.18. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert 
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 
Kodeksu Cywilnego – tj. mają jedynie charakter informacyjny. 

3.19. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w 
trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez 
Zamawiającego zamówienia. 

3.20. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią 
Regulaminu Sklepu i w pełni akceptuje jego postanowienia. 

3.21. Sklep wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT lub paragon, załączany 
do przesyłanego Towaru. 

3.22. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. 

3.23. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, 
np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra 
osobiste i inne prawa osób trzecich, 

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego 
funkcjonowanie, 



c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach 
Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów 
oraz dla firmy Skład Techniczny Sp. z o.o., 

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego 
jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami 
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami 
Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

4. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW 

4.1. Dostawy towarów są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub 
paczkomatów. Towar można również odebrać osobiście. Koszty dostawy zostaną 
wskazane w czasie składania Zamówienia. 

4.2. Termin realizacji dostawy jest uzależniony od rodzaju zamówionego towaru. Klient/
Zamawiający zostanie poinformowany o przewidywanym terminie dostawy droga 
mailową po złożeniu zamówienia. 

4.3. Podczas składania zamówienia każdy Klient jest proszony o podanie prawidłowego 
adresu e-mail należącego do Klienta. Na adres e-mail zostaje wysłane najpierw 
potwierdzenie otrzymania złożonego zamówienia. Następnie Klient otrzymuje informację 
dotyczącą szczegółów realizacji zamówienia oraz numer listu przewozowego razem ze 
wszystkimi szczegółami dostawy.  Status przesyłki można śledzić na stronach 
dostawców, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w e-mailach 
otrzymanych od Sklepu internetowego. 

5. KOSZTY PRZESYŁKI 

5.1. Przy kwocie zamówienia powyżej 500 zł netto dostawa przesyłki na terenie Polski 
gratis. 

5.2. Przy kwocie zamówienia mniejszej niż 500 zł netto koszt przesyłki ponosi 
Zamawiający. Opłata doliczana jest do wartości całego zamówienia realizowanego 
jednorazowo. Informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawia się na etapie 
składania zamówienia. 

6. WARUNKI ODBIORU PRZESYŁKI 

6.1. W przypadku wyboru dostawy przesyłki za pośrednictwem kuriera w momencie 
odbioru przesyłki, Zamawiający powinien w obecności kuriera: 

a) sprawdzić stan zewnętrzny przesyłki, 

b) pokwitować, 

c) rozpakować i sprawdzić stan oraz kompletację zawartości. 

6.2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia 
mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia 
protokołu szkody. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości 
wymienionych wyżej w ramach dostawy paczkomatem należy niezwłocznie zgłosić tą 
sytuację zgodnie z pkt 6.3.. Przy odbiorze osobistym – należy niezwłocznie poinformować 
osobę wydającą towar. 



6.3. Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub mailowo do Sklepu i 
przesłać kopię protokołu szkody - jeśli dotyczy (faksem lub pocztą) na adres firmy Skład 
Techniczny Sp. z o.o.. 

6.4. W przypadku nieobecności Zamawiającego, Kurier zwraca towar do nadawcy, tj. 
Sklepu. 

6.5. W dniu zwrotu przesyłki Nadawcy następuje anulowanie zamówienia, a kosztami 
zwrotu nieodebranego towaru obciążany zostaje Kupujący. 

7. WARUNKI PŁATNOŚCI 

7.1. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności: 

a) Przelew na konto – wpłata bezpośrednio na konto Sklepu: 

BGŻ SA, III Oddział Operacyjny w Warszawie, 
Numer konta: 68 2030 0045 1110 0000 0218 3030 

b) Płatność online - przelew lub kartą kredytową, realizowany za pośrednictwem 
serwisu PayU. 

c) Płatność przy odbiorze (przesyłka kurierska za pobraniem). 

7.2. W przypadku płatności przy odbiorze zamówienia realizowane są natychmiast. 

7.3. W przypadku płatności przelewem lub kartą zamówienia są realizowane po 
odnotowaniu wpływu środków ma konto. Wpływy na konto monitorowane są na bieżąco, 
aby zapewnić możliwie szybką realizację zamówień. 

8. JAKOŚĆ PRODUKTÓW I WARUNKI GWARANCJI 

8.1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są oryginalne, nowe, pełnowartościowe  
i pochodzą z legalnych źródeł. 

8.2. Na wszystkie zakupy w Sklepie wystawiane są faktury VAT lub paragon, które są 
załączane do przesyłanych produktów. 

8.3. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie objęte są pełną gwarancją producenta 
na równi z innymi formami sprzedaży. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju 
przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne, a także uszkodzenia spowodowane 
niedbałym  
i niewłaściwym użytkowaniem. 

8.4. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon), który w 
przypadku reklamacji należy okazać. 

8.5. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez 
konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie 
gwarancyjnej produktu. 

9. REKLAMACJE 

9.1. W przypadku stwierdzenia wad, uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas 
dostawy, oraz skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy na adres mailowy 
biuro@skladtechniczny.pl . Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką 
pocztową na adres Sklepu. 

9.2. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć dokument zakupu (kopia faktury VAT lub 
paragonu). 

9.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 
sklep przesyłki z reklamowanym produktem. 
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9.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na 
inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu 
wyczerpania Towaru), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje 
mu inne, dostępne w Sklepie Towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis 
wady Towaru oraz okoliczności i datę wykrycia wady. 

9.5. Koszty, związane z odesłaniem Towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po 
pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 

9.6. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi, 
które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Zamawiającego, nie 
stanowią podstawy do zwrotu Towaru. 

9.7. Mimo wszelkich starań zdjęcia produktów na stronie Sklepu mają charakter 
poglądowy. Dopuszczalne jest prezentowanie zdjęć produktu o zbliżonych parametrach. 
Dokładne informacje na temat wybranego produktu zawarte są w opisie produktu. W 
przypadku wątpliwości co do cech prezentowanego prosimy o kontakt mailowy. 

10. ZWROTY TOWARÓW 

10.1 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za 
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że 
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot zamówienia powinien 
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić 
na adres Sklepu internetowego.  

10.2. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, 
zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

10.3. Koszt zwrotu towaru ponosi Zamawiający. 

10.4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

10.5. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego 
jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował 
w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie lub w 
inny sposób je naruszył. 

10.6. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w 
wysokości ceny odesłanego towaru - zwrotowi nie podlegają koszty dostawy - nastąpi 
niezwłocznie poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto. 

11. OCHRONA DANYCH 

11.1. Wypełnienie danych w formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez firmę Skład 
Techniczny Sp. z o.o. zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 2016/679/
WE – tj. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z 
późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 
złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te są poufne i nie będą 
ujawniane osobom trzecim. 

11.2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przekazywanie jego danych osobowych 
do celów związanych z realizacją zamówień oraz do celów marketingowych przez 
podmioty powiązane z firmą Skład Techniczny Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
lub art. 6 ust. 1 lit. b. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE 
(zwanego dalej: „RODO”.). 



11.3. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w 
pkt. 13 niniejszego Regulaminu oraz w  Polityce Prywatności dostępnej pod adresem 
https://www.skladtechniczny.pl/polityka-prywatnosci/ . 

11.4. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie administratorzy Sklepu. 

11.5. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz rejestracji, ma możliwość dostępu do 
dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

12.1. Dokonanie zakupów w Sklepie oznacza pełną akceptację Regulaminu Sklepu. 

12.2. Sklep zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu w ciągu dnia, z zastrzeżeniem, 

że zmiany nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. 

b) wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu, 

c) wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, 

d) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i 

wyprzedaży. 

12.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku 
polskim. 

12.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: 
biuro@skladtechniczny.pl . 

12.5. Nazwa Sklepu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz oprogramowanie podlegają 
ochronie prawnej. 

12.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

12.7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest 
sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 

13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE  

13.1. Informacje Ogólne 

W Skład Techniczny Sp. z o.o. przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności 
naszych klientów, kontrahentów, pracowników i współpracowników. Jednym z jej 
kluczowych aspektów jest ochrona praw i  wolności osób fizycznych w związku 
przetwarzaniem ich danych osobowych.  

Dbamy, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej: „RODO”), ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781) a także przepisami 
szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy czy ustawie o rachunkowości).  

13.2. Administrator Danych Osobowych 
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Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Skład 
Techniczny Sp. z o.o. z siedzibą w 03-816 Warszawa przy ul. Chodakowskiej 53/57 wpisaną 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000397752, NIP: 1132848360. Dane osobowe są 
pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej sekcji oraz 
w  Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.skladtechniczny.pl/polityka-
prywatnosci/ .  

Należy wskazać, że korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa 
w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to 
np. firmy księgowe, informatyczne, ochrona mienia). 

Skład Techniczny Sp. z o.o. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 
zagrożenia. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych oparte są na 
przyjętych politykach i procedurach oraz regularnych szkoleniach podnoszących wiedzę i 
kompetencje naszych pracowników i współpracowników.  

13.3. Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe 

Jako pracodawca, przetwarzamy dane pracowników oraz osób, które współpracują z 
nami na innej podstawie niż stosunek pracy. Dane kontaktowe pozyskiwane od 
kontrahentów (np. ich pracowników) służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Dane 
naszych klientów wykorzystujemy w celu realizacji umowy oraz świadczenia naszych 
usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

13.4. Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane 

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, 
a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:  

• przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane 
dotyczą 

• zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane 
dalej w sposób niezgodny z tymi celami 

• adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla realizacji celów, 
w których są przetwarzane 

• prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Podejmujemy działania, aby dane 
osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały 
niezwłocznie usunięte lub sprostowane 

• przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, 
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania 

• przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych 
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem. 
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Twoje dane przetwarzamy zwykle na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
która może zostać wycofana w każdym momencie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w 
której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś 
stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy – 
wtedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na nas  jako administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z 
przepisów prawa pracy, czy ustawy o rachunkowości – w takiej sytuacji przetwarzamy 
dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Przetwarzanie może odbywać się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. kiedy 
jest niezbędne do celów wynikających z  naszych prawnie uzasadnionych interesów, 
czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej przez nas działalności 
gospodarczej.  

13.5.  Jakie prawa Ci przysługują 

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo 
dostępnej formie udzielić Ci wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą 
wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją 
przysługującego Ci prawa do: 

• informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych 

• informacji udzielanych na wniosek (art. 15 RODO) - o tym, czy dane są przetwarzane, 
oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych; W 
każdej chwili możesz zażądać informacji o tym, czy wykorzystujemy dane osobowe i 
jakiego rodzaju, w jakim celu odbywa się przetwarzanie, skąd te dane pochodzą, do 
jakich odbiorców są przekazywane w razie konieczności oraz jak długo są przez nas 
przechowywane 

• sprostowania danych (art. 16 RODO); Jeżeli zauważysz, że dotyczące Ciebie dane 
osobowe są nieprawidłowe, możesz w każdej chwili zażądać ich sprostowania. Jeżeli 
Twoim zdaniem dane są niekompletne, możesz również zażądać ich uzupełnienia 

• usunięcia danych (art. 17 RODO); Jeśli Twoim zdaniem wykorzystywanie Twoich danych 
osobowych nie jest już konieczne, odbywa się bez wystarczającej podstawy prawnej lub 
jest niezgodne z prawem z innych względów, możesz żądać usunięcia tych danych 

• ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO); Zamiast usuwać dane możesz żądać 
ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeśli przetwarzanie to odbywa się 
niezgodnie z prawem. W szczególności możesz również żądać ograniczenia 
przetwarzania, jeżeli kwestionujesz dokładność danych lub sprzeciwiasz się ich 
wykorzystaniu 

• przenoszenia danych (art. 20 RODO); W odniesieniu do danych osobowych, które podał 
sam użytkownik i które są wykorzystywane na podstawie umowy lub zgody, możesz 
zażądać udostępnienia tych danych w postaci ustrukturyzowanej, powszechnie 
wykorzystywanej i przystosowanej do odczytu przez maszyny. Możesz również zażądać 
przesłania tych danych bezpośrednio do innego administratora 



• sprzeciwu (art. 21 RODO); W przypadku wystąpienia podstaw dotyczących Twojej 
konkretnej sytuacji, które uniemożliwiają korzystanie z Twoich danych osobowych 
przetwarzanych przez nas z zachowaniem równowagi interesów stron, masz prawo 
sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu tych danych. Jeśli Twoje dane osobowe są 
wykorzystywane w marketingu bezpośrednim, zawsze masz prawo do sprzeciwu 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO); Jeżeli Twoim zdaniem doszło 
do naruszenia Twoich praw dotyczących danych osobowych, masz prawo złożyć skargę 
do organu nadzorczego. W szczególności możesz skontaktować się z organem 
nadzorczym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania, pracy lub miejsca 
zaistnienia domniemanego naruszenia lub złożyć skargę bezpośrednio do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

• niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu 
(w tym profilowaniu) 

• informacji o naruszeniu ochrony danych. 

Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci 
prawo do jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na 
legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.  

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt poprzez: 

Adres email:  

biuro@skladtechniczny.pl  

Adres do korespondencji:  

Skład Techniczny Sp. z o.o. ul. Chodakowska 53/57, 03-816 Warszawa 

13.6. Jak będziemy się z Tobą kontaktować 

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – 
elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi 
sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość . Jeśli przekażesz swoje żądanie 
elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, 
chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.  

13.7. W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie  

Informacji staramy się udzielać niezwłocznie – z zasady w terminie miesiąca od 
otrzymania żądania.  W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne 
dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania. Jednak w każdym 
przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Cię o podjętych 
działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny 
takiego opóźnienia. 

13.8. Odbiorcy danych osobowych 

• Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: : 
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• Wszelkie organy administracyjne, sądy, jednostki prawa publicznego, jeśli na ADO ciąży 
taki obowiązek prawny 

• instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z 
Administratorem 

• podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych 

• podmioty przetwarzające (podwykonawcom) dane osobowe na zlecenie 
administratora, tj.: 

• firma zajmująca się obsługą płatności internetowych, 

• firma świadcząca usługi informatyczne, 

• firma świadcząca usługi hostingowe, 

• firma świadcząca usługi rachunkowe, 

• firma świadcząca usługi kurierskie, 

• dostawcy oprogramowania CRM. 

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane 
osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które 
zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa 
osób, których dane dotyczą. 

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. 
Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli 
zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa 

Twoje dane co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej, chyba że będziemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów 
prawa. 

13.9. Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych 

Aby sprostać wymogom prawa, opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie 
zagadnienia jak m.in.:  

• ochrona danych w fazie projektowani i domyślna ochrona danych 

• ocena skutków dla ochrony danych 

• notyfikacja naruszeń 

• prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych 

• retencja danych 

• realizacja praw osób, których dane dotyczą 

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać 
spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale 
też w trosce o  interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej 
najlepsze praktyki rynkowe.  



13.10. Retencja danych  

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane 
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są 
przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech 
umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. W procedurze retencji 
zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego 
minimum. 

Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów 
prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów 
rachunkowych), a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność 
marketingowa). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci 
papierowej, jak i elektronicznej.  

  

13.11. Upoważnienia 

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do 
Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne 
wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. 

  

13.12. Szczegółowe zasady korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek) znajdują 
się na stronie internetowej w naszej polityce prywatności https://www.skladtechniczny.pl/
polityka-prywatnosci/ . 
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