
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Definicje stosowanych pojęć 

Pojęcia zastosowane w niniejszej Polityce prywatności mają następujące znaczenie: 

1.1. Sklep  –  oznacza sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod domeną www.adrianafurniture.com. 
Przewidziane w niniejszym Regulaminie działania Sklepu oznaczają czynności Przedsiębiorcy. 
 
1.2. Przedsiębiorca – oznacza spółkę pod firmą Adriana Furniture Sp. z o.o. z siedzibą w Kosowiźnie ul. Chełmińska 14,  
86-253 Kijewo Królewskie, NIP: 9561958923, REGON: 871130886, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział 
Gospodarczy pod numerem  KRS: 0000012467, o kapitale zakładowym 500.000,00 zł, adres strony: 
www.adrianafurniture.com,  numer  rachunku bankowego: 76 1030 1090 0000 0000 8845 3018,  
e-mail: kontakt@adrianafurniture.com, nr telefonu: 56 677 21 72. 
 
1.3. Klient – oznacza dokonującą zakupu w Sklepie: osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych 
(pełnoletnią), osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, ale posiadającą zdolność prawną. 
 
1.4. Konsument  – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, inną niż prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego.  
 
1.5. Towar – oznacza oferowane w sklepie meble tapicerowane. 
 
1.6. Regulamin lub Regulamin Sklepu – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego. 
 
1.7. Zamówienie – oznacza  zamówienie towaru złożone na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu, bądź 
drogą mailową na adres kontakt@adrianafurniture.com, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie. 

2. Zbierane informacje 

W trakcie korzystania ze Sklepu Klienci zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie 
formularza lub w inny sposób. Konieczne będzie podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko/nazwa firmy, adres 
zamieszkania/siedziby, adresu e-mail, numeru telefonu. Wymagane mogą być tylko te dane, które są niezbędne do realizacji 
zamówienia i dokonania płatności. Sklep może zażądać dodatkowych danych, takich jak NIP, ze względu na konieczność 
wystawienia niezbędnych dokumentów zakupowych. 

3. Ochrona danych osobowych 

Zabezpieczenie danych osobowych jest dla Przedsiębiorcy kwestią priorytetową, dba o administracyjne, techniczne i fizyczne 
zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w jego posiadaniu przed nieautoryzowanym ujawnieniem, 
wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Dla ochrony posiadanych danych osobowych Przedsiębiorca tworzy odpowiednie 
procedury kontroli zabezpieczeń przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem. 
 
4. Przechowywanie danych  
 
Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa,  
w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133, poz. 883,   
z późniejszymi zmianami). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która 
przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych 
gromadzonych przez Sklep jest  Przedsiębiorca. 
 
5. Zakres udostępniania i wykorzystania danych  
 
Wszystkie gromadzone dane osobowe Użytkowników/Klientów wykorzystywane są do prawidłowej realizacji zamówień. Dane 
udostępniane są wyłącznie firmom pośredniczącym w realizacji zamówień tj.: firmom kurierskim, przewozowym  
i pośredniczącym w transakcjach płatniczych. Firmy te wykorzystują przekazane dane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji 
zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, otrzymują drogą 
elektroniczną wiadomości nt. aktualnych akcji promocyjnych bądź zmian w naszym Sklepie. Z usługi newsletter można 
zrezygnować w każdej chwili klikając na odpowiednie hiperłącze w jednej z wiadomości. 
 
6. Pliki Cookies 
 
Na stronie internetowej Przedsiębiorcy używane są pliki cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Wyłączenie 
przez Klienta/Użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu ze Sklepu. 
 
6. Kontakt 
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności Przedsiębiorca prosi o przesyłanie pytań, uwag  
i sugestii. Przedsiębiorca zastrzega prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki 
prywatności na stronie www.adrianafurniture.com.   
 
 



 

 


