
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU 

Bserwis.com 
wersja obowiązująca od 16.11.2019 r. 

 
Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom sklepu 
internetowego ochrony prywatności, gdyż ochrona danych jest kwestią 
zaufania, a zaufanie jest dla nas jedną z najistotniejszych kwestii. Aby 
każdy Użytkownik naszego serwisu czuł się bezpiecznie, przy 
przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy krajowych 
przepisów a tym zakresie, a w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 
25 maja 2018 roku Rozporządzenia 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) dokładamy wszelkich starań aby 
sprostać wszystkim wymaganiom wynikającym wprost z ww. 
rozporządzenia.  
 
Respektujemy Państwa potrzebę zachowania poufności informacji oraz 
danych osobowych, jakie nam Państwo przekazujecie. Przekazując nam 
informacje dotyczące Państwa danych osobowych, wyrażają Państwo 
zgodę na to, abyśmy je wykorzystywali, zapoznawali się z nimi i – w 
zależności od przypadku – przetwarzali w celach wskazanych poniżej.  
  
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter 
informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla 
Usługobiorców lub Klientów. 

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem 
serwisu Bserwis.com  jest Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości 
Bserwis prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lubelski Inkubator 
Przedsiębiorczości Bserwis wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca 
wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Głowackiego 35/356 20-



060 Lublin Polska, adres poczty elektronicznej: bserwispolska@gmail.com, 
numer telefonu: 720 795 812- zwany dalej „Administratorem”. 

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 
1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych 
osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 
lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Od 25 maja 2018 roku 
obowiązuje 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 (określane 
jako „RODO”). 
1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony 
interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że 
zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane 
dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu 
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i 
adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz 
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których 
dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie 
i rozpoczynające się dużą literą (np. Serwis, Bserwis, Sprzedawca, Sklep 
Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją 
zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach 
Sklepu Internetowego. 
  
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH 
2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez 
Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub 
Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie 
składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki 
kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i 
realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi 
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 
2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów 
przez Administratora: 
2.2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie 
Usługi Elektronicznej (np. założenie konta w serwisie). 
2.2.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. 
2.2.3. wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, opinii o 
zakupionych towarach. 
2.2.5 do wysyłania informacji drogą elektroniczną poprzez usługę 
"Newsletter" 
2.2.4. do celów analitycznych. 



2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów serwisu: 
2.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w serwisie ze sposobu dostawy 
przesyłką kurierską, przesyłką do paczkomatu lub przesyłką z odbiorem w 
wybranym punkcie administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta 
wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na 
zlecenie Administratora. 
2.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w serwisie ze sposobu płatności 
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane 
osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe 
płatności w Sklepie Internetowym. 
2.3.2.1 Szybkie płatności elektroniczne www.braintree.comis service 
byPaypal(Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. is duly licenced as a Luxembourg 
credit institution in the sense of Article 2 of the law of 5 April 1993 on the 
financial sector as amended and is under the prudential supervision of the 
Luxembourg supervisory authority, the Commission de Surveillance du 
Secteur Financier, with registered office in L-1150 Luxembourg. 
2.3.3. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej 
Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe 
Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących. 
2.3.4. Wix.com. Jest to operator oprogramowania z którego korzysta 
Usługodawca  
 2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe 
Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i 
nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres 
dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, 
kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny 
niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących 
konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy 
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 
2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może 
być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Przekazanie 
danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, niemożliwe jest 
dokonywanie zakupów w serwisie oraz zarejestrowanie się. Każdorazowo 
zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio 
na stronie serwisu oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego. 
2.6 Serwis korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej 
udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa 
ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na komputerze 
Klientów w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze 
Sklepu internetowego. Informacje generowane przez ciasteczka na temat 
korzystania ze Strony (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i 
przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. 
Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze 
serwisu, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla 



operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na 
stronach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te 
informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli 
osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie 
będzie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi 
przechowywanymi przez Google. Można zablokować korzystanie z 
ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce 
internetowej, jednak należy pamiętać, że w takim wypadku niektóre funkcje 
Strony pozostaną niedostępne. Korzystając ze serwisu, Klienci wyrażają 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Google w sposób 
i w celach określonych powyżej - BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 
2.7 Facebook Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników 
odwiedzających profil bserwis.com prowadzony w portalu 
społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane w związku z 
prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o 
aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, 
usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 
przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej 
marki https://www.facebook.com/about/privacy/ 
  
3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE 
3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w 
postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie 
osoby odwiedzającej stronę serwisu (np. na dysku twardym komputera, 
laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego 
urządzenia korzysta odwiedzający nasz serwis). Szczegółowe informacje 
dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. 
tutaj:  
3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies 
podczas korzystania przez odwiedzających ze strony serwis w 
następujących celach: 
3.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w serwisie i 
pokazywania, że są zalogowani; 
3.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia 
Zamówienia; 
3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, 
ankiet lub danych logowania do serwisu; 
3.2.4. dostosowywania zawartości strony serwisu do indywidualnych 
preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, 
układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu; 
3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób 
korzystania ze strony serwisu. 
3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na 
rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma 



możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą 
ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. 
częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość 
zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to 
mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu (przykładowo niemożliwym 
może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz 
Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas 
kolejnych kroków składania Zamówienia). 
3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są 
istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez 
nasz serwis– zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona 
poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej 
zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w 
zakresie plików Cookies. 
3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików 
Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych 
przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki 
internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 
w przeglądarce Chrome 
w przeglądarce Firefox 
w przęglądarce Internet Explorer 
w przeglądarce Opera 
w przeglądarce Safari 
w przeglądarce Microsoft Edge 
3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane 
eksploatacyjne związane z korzystaniem ze serwisu (adres IP, domena) do 
generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Dane te 
mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących 
osoby odwiedzające stronę serwis. Dane te nie są ujawniane osobom 
trzecim. 
  
4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 
4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest 
dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie serwisu oraz 
w Regulaminie serwisu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i 
realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi 
Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta 
jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego 
żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w 
celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług 
Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda 
Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych 
celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy 
o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się 



w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług 
Administratora). 
4.3. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta 
opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest 
zgoda Usługobiorcy lub Klienta. 
  
5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ 
ICH POPRAWIANIA 
5.1. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma 
prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Konsument 
powierzający swoje dane osobowe ma również prawo do wzniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przeniesienia.  
5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, 
które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza 
prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych 
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich 
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub 
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji 
celu, dla którego zostały zebrane. 
5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na 
przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych 
produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym 
czasie. 
5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza 
dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych 
produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona 
jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania 
zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną 
sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. 
5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można 
kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej 
wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora 
wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności. 
  
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
6.1. Serwis Bserwis.com może zawierać odnośniki do innych stron 
internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, 
zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka 
prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu bserwis.com. 
6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz 
kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane 
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez 



osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących 
przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne 
zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione 
danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 
6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. 
6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła. 
6.3.3. Certyfikat SSL.  
 


