
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Twoich danych jest: Chi-Chi Ude Rosaline, z siedzibą Warszawie pod adresem: 
ul. Krucza 51/81A, 00-022 Warszawa, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej miasta 
stołecznego Warszawy pod numerem NIP: 7010139200, nr Regon: 146957259. Z Administratorem 
można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany wyżej adres lub 
drogą e-mailową pod adresem: kontakt@chichiude.com 

2. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień 
ze sklepu internetowego, dokonania rejestracji w serwisie, rozliczeń, korzystania przez klienta z 
wszelkich uprawnień konsumenckich (np, odstąpienia od umowy, obsługę reklamacyjną) lub 
zapisania się na newsletter. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi 
wybranej przez klienta. 

3. Zbierane przez Administratora dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z 
zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia 

4. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i 
Liechtenstein).  

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług 
za pośrednictwem sklepu internetowego oraz newslettera. W każdej chwili możesz samodzielnie 
zrezygnować z subskrypcji poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres poczty 
elektronicznej Administrato-ra:  kontakt@chichiude.com, a po otrzymaniu potwierdzenia 
zakończone zostanie przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych przysługują Ci 
następujące prawa: 
- możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć 

wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji 
handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do 
wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w 
sklepie, a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na 
dotychczas dokonane czynności, 

- możesz zażądać zaprzestania przetwarzania twoich danych zarówno w całości jak i we 
wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie 
sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w sklepie a twoje dane nie będą 
przez nas przetwarzane, 

- możesz zażądać ograniczenia przez nas przetwarzania twoich danych osobowych czy to 
przez określony czas czy w określonym zakresie – Administrator postąpi zgodnie z twoją 
decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. 

- możesz zażądać aby Administrator poprawił lub sprostował twoje dane osobowe. 
- możesz wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 
7. Administrator ma obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania 

każdego z żądań o podjętych przez siebie działaniach. 
8. Z praw wskazanych w pkt.6 powyżej można skorzystać poprzez: 

- kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@chichiude.com, 
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Chi-Chi Ude Rosaline, ul. Krucza 

51/81A, 00-022 Warszawa, 
9. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich 

zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące 
przepisy prawa.  

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed ich 
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


