
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Witamy na stronie www.canaconcept.com . Prezentowana tu polityka zachowania poufności 
ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania 
i udostępniania Państwa danych. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią niniejszego 
dokumentu przed skorzystaniem z naszych usług i podaniem jakichkolwiek danych. Zgodnie z 
art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), informujemy iż: 

Administrator danych osobowych : 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Optimum Sp. z.o.o z siedzibą przy ul. 
Balicka 125B w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, numer KRS 0000408575, NIP 6772366865, REGON 122472977. 

Zakres zbieranych danych osobowych : 

 1. Dane kontaktowe zawarte w formularzach, które są niezbędne do prawidłowego 
korzystania z usługi lub wykonania umowy: Imię i nazwisko – podczas składania 
jednorazowego zamówienia oraz podczas rejestracji do konta Klienta zostanie poproszony o 
podanie imienia i nazwiska, aby móc wysłać zamówienie, dokonać rejestracji do konta na 
naszej stronie oraz do ewentualnego kontaktu Cana Concept z Klientem, Adres zamieszkania 
oraz ewentualnie adres doręczenia: jest to informacja niezbędna do realizacji i wysłania 
zamówionego towaru, Nr telefonu: w razie konieczności Cana Concept może kontaktować się 
z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych okoliczności, 
np. braku towaru w magazynie, przy jednoczesny zaproponowaniu Klientowi korzystnego 
rozwiązania sytuacji, Adres e- mail: poprzez e-mail Cana Concept wysyła potwierdzenie 
zamówienia oraz może kontaktować się z Klientem w związku z realizacją zamówienia. Adres 
e-mail, wykorzystywany jest także w celu założenia konta na stronie internetowej Cana 
Concept. Ponadto, w przypadku gdy Klient chce otrzymywać newsletter na adres ten będą 
wysyłane informacje handlowe. Administrator może także wykorzystywać adres e-mail 
Klienta w celu wysłania ankiety badającej zadowolenie Użytkowników z usług Cana Concept. 

 2. Dane osobowe używane do zarządzania zakupami dokonanymi w Cana Concept tj. 
dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje 
na temat płatności i historię płatności, numer rachunku bankowego, informacje kredytowe, 
informacje na temat zamówień. 

 3. Dane osobowe związane z prowadzaniem konta Klienta w Cana Concept : dane 
kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, ustawienia konta, dodatkowo w 
przypadku dokonania zakupów historia zakupów, informacje na temat dostawy, historia 
płatności. Cana Concept będzie także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z 
plikami cookie historia kliknięć, historia nawigacji i przeglądania. 

 4. Dane osobowe używane w celu obsługi Klienta tj. dane kontaktowe, takie jak imię i 
nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, dane i historię płatności, informacje 
kredytowe, informacje o zamówieniach, informacje o dostawie, numer konta, całą 
korespondencję na dany temat. 

 5. Dane osobowe związane z marketingiem bezpośrednim tj.: dane kontaktowe, takie jak 
imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy, jakie produkty i oferty 
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zostały przez Klienta kliknięte, historia zamówień, sposób nawigacji po stronie i kliknięte 
elementy. 

 6. Dane osobowe związane z uczestnictwem w Konkursach / Akcjach Rabatowych 
organizowanych przez Cana Concept tj.: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, 
adres e-mail oraz numer telefonu, informacje przekazane w konkursie/podczas akcji 
rabatowych. 

 7. Dane osobowe związane z rozwojem i udoskonaleniem usług oraz produktów 
oferowanych przez Cana Concept tj.: dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, 
ustawienia konta, dodatkowo w przypadku dokonania zakupów, historia zamówień, 
informacje o dostawie, historia płatności Cana Concept będzie także przetwarzać następujące 
dane osobowe powiązane z plikami cookie historia kliknięć, historia nawigacji i przeglądania. 

 8. Dane osobowe związane z wypełnieniem zobowiązań prawnych tj.: numer 
zamówienia, imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, kwota transakcji, data transakcji. 

 9. Dane osobowe związane z zapobieganiem przestępstwom i wykorzystaniu danych w 
sposób niezgodny z prawem: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer 
telefonu oraz adres e-mail, nagrania rozmów, historię zamówień, informacje o dostawach, 
historię płatności. 

 10. Dane związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej Cana Concept: 
informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami www.canaconcept.com , w tym 
logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, 
nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki 
oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp. 

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: 

Obsługa klienta , zakupy 

 1. Administrator będzie używać danych osobowych do zarządzania zakupami 
dokonanymi w Cana Concept w celu przetwarzania zamówień Klienta i zwrotów oraz 
wysyłania powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z 
dostawą produktów. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta do zarządzania 
płatnościami oraz do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących 
produktów. 

 2. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta do przetwarzania jego pytań, 
reklamacji, zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów oraz pytań technicznych 
zgłaszanych pocztą e-mail, przez chat, telefonicznie i w mediach społecznościowych. 
Administrator może też kontaktować się z Klientem, jeśli wystąpią jakieś problemy z jego 
zamówieniem. 

 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie realizacji zakupów 
na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) RODO, natomiast w zakresie obsługi Klienta na podstawie art 
6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora. 

Marketing bezpośredni , konto klienta , akcje rabatowe/konkursy 

 1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, 
informacje handlowe na temat produktów i usług świadczonych przez Cana Concept, między 
innymi w formie  newsletterów, pod warunkiem, że Klient wyrazi na to zgodę , na podstawie 6 
ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody Klienta. 

 2. Administrator będzie używać danych osobowych do założenia i prowadzenia konta 
Klienta oraz w celu świadczenia spersonalizowanych usług na stronie 
www.canaconcept.com , na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody Klienta. 
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 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe, kiedy Klient weźmie udział w 
organizowanym przez niego konkursie/akcji rabatowej. Dane osobowe zostaną wykorzystane 
do tego, aby Administrator mógł kontaktować się z uczestnikami w sprawach dotyczących 
konkursu/akcji rabatowej, przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, w celu ustalenia 
tożsamości uczestników i zweryfikowania ich wieku, w celu kontaktu ze zwycięzcami oraz 
dostarczenia nagrody/rabatu i ustalenia sposobu dostawy,  na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO 
tj. na podstawie zgody Klienta. 
 

Wypełnianie zobowiązań prawnych 

 1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO 
tj. w celu uniemożliwienia korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób oraz na 
podstawie uzasadnionego interesu. 

 2. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta, aby zapobiegać stratom, 
wykrywać i zapobiegać korzystaniu z usług online w sposób niezgodny z zasadami oraz 
regulaminem, móc sprawdzać takie przypadki oraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom poprzez 
analizowanie zachowań klientów www.canaconcept.com . 

 3. Zapobieganie przestępstwom i wykorzystanie danych w sposób niezgodny z prawem 
 4. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta, aby wypełniać 

postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz. Ponadto 
będzie używać danych osobowych Klienta do zbierania i potwierdzania danych finansowych 
w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości. 

 5. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, czyli w celu wykonania umowy i wypełnienia 
zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze. 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez 
Użytkownika w przypadkach o których mowa powyżej. 

Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez 
zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej 
procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z usług Cana Concept . Każdy Klient ma 
możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać 
informacje o sobie. Należy mieć na uwadze, że niepodanie niektórych danych w określonych 
przypadkach może uniemożliwić korzystanie z oferowanych przez nas usług. Użytkownik 
może w każdej chwili odwołać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez niego 
danych osobowych. 

 

Okres , przez który dane osobowe będą przechowywane 

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia 
obowiązku prawnego Administratora, czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO będą 
przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres 
niezbędny do: 

 a. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), 



 b. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących 
Administratorowi lub Klientowi (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia 
wykonania umowy), 

 c. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów 
podatkowych lub rachunkowych), 

 d. statystycznych i archiwizacyjnych, 

 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, czyli 
na podstawie czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO będą przetwarzane do czasu 
zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, chyba że Administrator będzie w 
stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes lub 
prawa Klienta, albo z powodu roszczeń prawnych. 

 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do 
czasu jej odwołania. 

 4. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących 
przetwarzania danych osobowych Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w 
którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je 
zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli 
ich spełnienia przez organy publiczne. 

 

Państwa Prawa związane z gromadzeniem i przetwarzaniem 
danych osobowych : 

 1. Prawo dostępu do danych. Klient ma prawo żądać informacji o tym które dane 
osobowe są przetwarzane przez Administratora, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy 
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania. 

 2. Prawo do przenoszenia. Klient ma prawo otrzymać kopię swoich danych w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta 
może zostać przesłana do Klienta lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych 
osobowych, które zostały przekazane Administratorowi. 

 3. Prawo do poprawiania danych. Klient ma prawo zażądać poprawienia swoich danych 
osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. 

 4. Prawo do usunięcia danych. Klient ma prawo zażądać w każdej chwili usunięcia danych 
przetwarzanych przez Administratora , Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych 
w wypadkach określonych przez prawo 

 5. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni. Klient ma prawo nie zgodzić 
się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie 
analizy profilu Klienta, która jest przygotowywana w celu wytworzenia takich materiałów. 
Klient może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w 
następujący sposób: 

 a.  wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e-mail w przypadku newsletterów, 
 b.  poprzez kontakt z Administratorem na adres prowadzenia działalności lub bezpośrednio 

na adres mailowy kontakt@canaconcept.com 

 6. Prawo wniesienia skargi. Klient ma prawo do wniesienia skargi do polskiego organu 
nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą 
lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.  
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 7. Prawo do ograniczenia. Klient ma prawo zażądać aby Administrator ograniczył 
przetwarzanie jego danych osobowych , przez wskazanie , które dane powinny zostać 
ograniczone w zakresie przetwarzania 

 8. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie 
uzasadnionego interesu Administratora: Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu na 
przetwarzanie jego danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora 

 9. Prawa wymienione powyżej z wyjątkiem prawa opisanego w punkcie 6 można 
zrealizować poprzez pisemny kontakt z Administratorem na adres prowadzenia działalności 
Administratora lub bezpośrednio na adres mailowy  kontakt@canaconcept.com 

Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych 

Korzystanie z niektórych usług www.canaconcept.com  może wiązać się z udostępnianiem 
danych osobowych Klienta innym podmiotom. Jeżeli wskutek powyższego nastąpi 
przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, przetwarzanie danych osobowych 
będzie podlegać polityce ochrony prywatności stosowanej przez taki podmiot. Przekazanie 
danych innemu podmiotowi może nastąpić w celu realizacji zamówień ( realizacji płatności , 
realizacji dostawy) , producentom oferowanych produktów w celu realizacji roszczeń 
reklamacyjnych , podmiotom udostępniającym wsparcie systemowe do obsługi strony 
internetowej oraz systemu sprzedaży, podmiotom wspierających promocję ofert, 
współpracujących w ramach kampanii marketingowych. 

 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

 
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 
Administratorem na adres prowadzenia działalności Administratora w 30-149 Kraków ul. 
Balicka 125B lub na adres mailowy  kontakt@canaconcept.com . 
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