
 
 

Polityka prywatności serwisu ADBL B2B* 
 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego 
w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 
2016 roku, poz. 922 ze zm.)jest Sprzedający. 

2. Sprzedający jest uprawniony do przetwarzania (w tym gromadzenia, utrwalania, 
przechowywania i wykorzystywania) danych osobowych Klienta  w następujących celach:  
a. zapewnianie obsługi Klienta, w tym zakładanie i zarządzenia Kontem Klienta; 
b. realizacji Zamówienia, zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży; 
c. kontaktowania się z Klientem, poprzez dostępne kanały komunikacji, w tym w celach 

związanych z realizacją Umowy Sprzedaży, obsługą Klienta; 
d. rozpatrywania reklamacji; 
e. w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia na to przez Klienta zgody. 

3. Dane są przekazywane dobrowolnie. 
4. Sprzedający może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: 

a. imię i nazwisko; 
b. firma przedsiębiorcy; 
c. adres zamieszkania/siedziby lub adres do korespondencji; 
d. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 
e. numer telefonu; 
f. adres poczty elektronicznej (e-mail). 

5. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w 

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje 
brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży. 

7. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą 
być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do 
Klienta. 

8. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:  
a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy 

przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane 
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki 
na zlecenie Administratora; 

b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności 
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe 
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie 
Internetowym.  

9.  Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów 
we wprowadzanych danych: 
a. trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” W 

Klienci posiadający Konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego 
korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu Konta; 

b. weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie 
wiadomości e-mail do Sprzedającego na adres b2b@adbl.eu; 

c. klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym 
czasie w ramach udostępnionych opcji. 

10. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez 
Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy: 
a. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży 

następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail, zgodnie z § 9 ust. 3 
niniejszego Regulaminu. 



 
 

b. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży 
następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej Umowy 
Sprzedaży lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji  Zamówienia oraz dowodu 
zakupu. 

c. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie 
teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Niniejszy dokument stanowi § 12 Regulaminu Sklepu Internetowego ADBL B2B 




