
Obowiązek informacyjny 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) 
informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane 
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Sklep internetowy RH7 dostępny pod adresem 
internetowym rh7.pl, prowadzony przez Agnieszkę Karpińską prowadzącą działalność gospodarczą pod 
firmą Agnieszka Karpińska WELLNESS TU i TERAZ spółka cywilna NIP 8212500912 oraz Rafała 
Karpińskiego spółka cywilna NIP 1181777967 działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą 
WELLNESS TU i TERAZ spółka cywilna Agnieszka Karpińska, Rafał Karpiński prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą Rafał Karpiński WELLNESS TU i TERAZ spółka cywilna. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Agnieszka Karpińska prowadzącą 
działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Karpińska WELLNESS TU i TERAZ spółka cywilna NIP 
8212500912 oraz Rafał Karpiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Karpiński 
WELLNESS TU i TERAZ spółka cywilna NIP 1181777967 działającymi w ramach spółki cywilnej pod 
nazwą WELLNESS TU i TERAZ spółka cywilna Agnieszka Karpińska, Rafał Karpiński   
z siedzibą przy ul. Berensona 10C m.5, 03-287 ( tel. 795-900-860, adres e-mail: sklep@rh7.pl), zwanych 
dalej „Administratorem danych”. 

2.  Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:  

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym rh7.pl  

c) realizacji umowy sprzedaży 

w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie rh7.pl. 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celów 
określonych w pkt. 2. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości dokonania zakupów 
w Sklepie i realizacji umowy sprzedaży w Sklepie rh7.pl. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie pkt 3 lit. a jest przesłanka 
legalności określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby której dane dotyczą.  
W zakresie pkt 3 lit. b i c jest to przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych określona  
w art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest  
osoba, której dane dotyczą. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą 
być powierzane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być, przypadku korzysta w Sklepie rh7.pl ze sposobu dostawy 
przesyłką kurierską, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora 
danych.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy 
sprzedaży lub posiadania przez Panią/Pana konta w sklepie rh7.pl.  



7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych, Pani/Pana danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo do:  

• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO. 

8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


