
Polityka prywatności 
Korzystając ze stron naszego sklepu internetowego, akceptujesz zasady naszej 
polityki prywatności, opisane na tej stronie. 
 

1. Informacje ogólne 
 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych 
osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich 
z usług Sklepu internetowego RH7 poprzez Serwis. 
 
1. Administratorem 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). 
 
2.Składając zamówienie w Sklepie internetowym rh7.pl Klient wyraża zgodę na 
umieszczenie swoich danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, 
adres poczty elektronicznej, numer telefonu w bazie Sklepu internetowego rh7.pl 
oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz rejestracji konta w sklepie. 
Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są 
niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi 
odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.  

3.Podanie danych osobowych przez Klienta 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 internetowym rh7.pl. 

4.Dane osobowe klientów są chronione przechowywane i zabezpieczone zgodnie  
z 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 w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób 
trzecich.  
 
5.W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać lub powierzyć 
zebrane od klientów dane podmiotom zewnętrznym, takim jak firmy kurierskie, firmy 
rozwijające i serwisujące oprogramowanie sklepu. W takich przypadkach ilość 
przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego z uwagi na cel czynności 
minimum. Dane udostępnione przez klienta mogą zostać udostępnione właściwym 
organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 
Jednocześnie Administrator danych podejmuje jednocześnie wszelkie niezbędne 
działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania 



odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane 
osobowe na zlecenie Administratora. 
 
6.Klient Sklepu w każdej chwili ma prawo do: 
  

a) informacji o przetwarzaniu danych osobowych go dotyczących – na tej 
podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje 
informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim  
o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych 
danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym 
terminie ich usunięcia; 

 
b) uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię 

przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; 
 

c) sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne 
niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz 
uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie; 

 
d) usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których 

przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla 
których zostały zebrane; 

 
e) ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje 

dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które 
wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie 
z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia 
przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, 
zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych); 

 
f) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli dane 

przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją 
wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody; 
 

g)  do skargi – w przypadku gdy uznania, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych 
osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
7. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w pkt. 6 
lit. b i c na stronie Sklepu www.rh7.pl w sekcji Moje Konto. Klient może również 
złożyć wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, o których mowa w pkt 6 
w formie pisemnej na adres: WELLNESS TU i TERAZ spółka cywilna Agnieszka 
Karpińska, Rafał Karpiński  ul. Berensona 10C m.5, 03-287 lub drogą e-mailową na 
adres: adres e-mail: sklep@rh7.pl. 



Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy 
żądanie, tj. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek  
(np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.). 
Jeżeli Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub 
zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci 
się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. 
Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. 
W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator danych poinformuje 
wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. 
 
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres 
niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży lub posiadania przez klienta konta  
w Sklepie internetowym rh7.pl. 
 
8. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub 
innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego ze stron 
Internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na 
danej stronie Internetowej lub potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określone 
treści z danej witryny Internetowej. 
Serwisy internetowe sklepu mogą używać plików cookies, kiedy użytkownik odwiedza 
stronę www. Pliki cookies, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach 
internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera 
(użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika. 
Są to informacje zapisywane przez serwer www na komputerze Użytkownika, które 
serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika 
podczas przegladania strony www. 
 
9. Mechanizm Cookies w witrynie rh7.pl nie jest wykorzystywany do pozyskiwania 
jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani ich śledzenia . Pliki Cookies 
stosowane w w witrynie rh7.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani 
innych informacji zebranych od użytkowników. 
 
10. Usuwanie plików cookies 
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np 
Firefox, Chrome, Internet Explorer) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików 
„cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym 
czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich 
przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia 
Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień 
przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w 
taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach 
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu 
Cookies na urządzeniu Użytkownika.  
 


