
§1 Definicje 

Polityka Prywatności przedstawia zasady jakimi Sklep Motomoda24.pl posługuje się podczas 

przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz plików cookies (ciasteczek). 

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny 

podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby 

przetwarzania danych osobowych. 

Dane osobowe to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, 

w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone 

za pośrednictwem plików cookie lub innej, podobnej technologii.  

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) 

Przetwarzanie danych osobowych to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana 

operacja lub zestaw takich operacji wykonywanych na danych osobowych lub na zbiorach tych 

danych, obejmująca np. ich zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, 

przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie 

poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub 

połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych. 

Ograniczenie przetwarzania to czynność polegająca na oznaczeniu przetwarzanych danych 

osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Następuje jedynie na żądanie 

osoby fizycznej, której dane dotyczą i tylko w sytuacjach enumeratywnie wymienionych w art. 

18 RODO. Skutkuje przetwarzaniem danych przez Administratora sprowadzonym wyłącznie do 

czynności przechowywania danych. Inne operacje przetwarzania danych po ich ograniczeniu 

są wykluczone (poza wyjątkami wskazanymi w art. 18 ust. 2 RODO) 

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne 

okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego 

działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących. 

Zgoda musi być udokumentowana we właściwy sposób, aby ją udowodnić. 

Odbiorca -  oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, 

któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. 

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub 

jakikolwiek inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora. 

Szczególne kategorie danych osobowych - ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, 

poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach 

zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby 

fizycznej, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące życia seksualnego osoby lub orientację 

seksualną. W zależności od obowiązującego prawa, szczególne kategorie danych osobowych 

mogą również zawierać informacje o środkach zabezpieczenia społecznego lub 

postępowaniach administracyjnych i karnych oraz o sankcjach. 



Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która 

polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 

fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej 

osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 

wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Naruszenie ochrony danych osobowych jest to przypadkowy lub niezgodny z prawem 

incydent prowadzący do zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia 

lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. 

§2 Informacje ogólne. 

1. Operatorem sklepu internetowego w domenie motomoda24.pl oraz w domenie mm24.pl 

(która przekierowuje Użytkownika na domenę motomoda24.pl) jest przedsiębiorstwo Piotr 

Pałyga Motomoda z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Kędzierzyńskiej 17, NIP 6451366143, Regon 

240148120, zwane w dalszej części Polityki prywatności - Sklepem Motomoda24.pl. 

2. Na potrzeby niniejszego dokumentu, każda osoba fizyczna lub prawna odwiedzająca Sklep 

Motomoda24.pl lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Sklepu zwana 

jest w dalszej części Polityki prywatności - Użytkownikiem. 

3. Sklep Motomoda24.pl jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych 

podanych dobrowolnie przez Użytkowników podczas rejestracji, podczas procesu zarządzania 

danymi, podczas przeprowadzania przez Użytkownika procesu zakupu, a także procesu 

reklamacyjnego i gwarancyjnego lub przy korzystaniu z akcji marketingowych, które mogą być 

prowadzone przez Sklep Motomoda24.pl,  w tym m. in. newslettery, promocje, wyprzedaże, 

konkursy i inne. 

4. Dane podawane przez Użytkowników w celu korzystania ze Sklepu Motomoda24.pl są 

używane w procesach wymienionych w ust. 3, których konsekwencją są następujące działania 

podejmowane przez Sklep Motomoda24.pl: uruchomienie procesu sprzedaży, fakturowanie 

lub wystawianie paragonu, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych na 

podstawie przepisów podatkowych, finansowo-księgowych itp., powierzenie danych 

podmiotowi pocztowemu, kurierskiemu w celu zrealizowania dostawy, informowanie 

Użytkownika o terminach dostawy, wyjaśnienia w zakresie rozliczeń/dostawy itp. wraz 

z bezpośrednim kontaktem handlowym w zakresie inspirowanym przez Użytkownika lub przez 

Administratora.  

5. Dane podawane przez Użytkowników w celu korzystania ze Sklepu Motomoda24.pl są 

używane, oprócz działań wymienionych w ust. 4, do m.in.: informowania o planowanych 

pracach technicznych, istotnych zmianach konfiguracyjnych Sklepu Motomoda24.pl, zmianach 

regulaminów i prowadzonej Polityki prywatności, obsługi technicznej, a także przesyłania 

informacji marketingowych kanałami elektronicznymi i telefonicznymi oraz innymi w 

przypadku gdy doszło do wyrażenia zgody na poszczególne formy kontaktu przez danego 

Użytkownika (zakres zgody wraz z powołaniem odpowiednich przepisów znajdują się wówczas 

w miejscu wyrażania zgody). 

6. Sklep Motomoda24.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich 

zachowaniach poprzez dobrowolnie podanie danych w formularzach, które zostają 

wprowadzone do systemów, a także poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików 



cookie (tzw. „ciasteczek”) oraz poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera 

www, poczty elektronicznej oraz aplikacji Sklepu Motomoda24.pl. 

§2 Ochrona danych osobowych 

1. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami RODO z uwzględnieniem przepisów 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

2. Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Piotr Pałyga Motomoda z siedzibą 

w Bytomiu, przy ul. Kędzierzyńskiej 17, NIP 6451366143, Regon 240148120. Kontakt 

z Administratorem możliwy jest pod tel. nr +48.32.4418225 lub adresem email 

sklep@motomoda24.pl. Administrator, zgodnie z RODO, nie wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych i samodzielnie pełni jego funkcje. 

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak zakupu w Sklepie 

Motomoda24.pl nie można dokonać anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. 

W związku z tym, odmowa podania danych osobowych może wiązać się z odmową zawarcia 

i przeprowadzenia transakcji. Sklep Motomoda24.pl nie przetwarza szczególnych kategorii 

danych osobowych. 

4. Do założenia konta w celu rejestracji Użytkownika niezbędne jest utworzenie loginu i hasła 

oraz podanie imienia, nazwiska i adresu email, zaś w celu złożenia zamówienia obowiązkowe 

podanie niżej wymienionych danych: 

osoby fizyczne przedsiębiorcy 

imię i nazwisko 
adres email 
 
 
adres pocztowy 
nr telefonu 
adres dostawy 

imię i nazwisko 
adres email 
numer NIP 
nazwa podmiotu 
adres siedziby 
nr telefonu 
adres dostawy 

 

5. Kategorie przetwarzanych danych, cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania 

danych przez Sklep Motomoda24.pl i przewidywany okres przechowywania danych. 

 

kategorie danych cele przetwarzania podstawa prawna okres 
przechowywania 

obowiązkowe 
dane kontaktowe: 
imię 
nazwisko 
adres e-mail 
nr telefonu 

utrzymywanie konta 
Użytkownika w sklepie, 
przeprowadzenie 
transakcji, 
zapewnienie kontaktu 
w związku z transakcją 

art. 18 ust. 1 ustawy o 
świadczeniu usług 
drogą elektroniczną 
art. 6 ust. 1 pkt b) 
RODO (niezbędność 
dla wykonania 
transakcji) 

do momentu 
usunięcia konta 
Użytkownika 

dochodzenie lub 
obrona ewentualnych 
roszczeń 

art. 6 ust. 1 pkt f) 
RODO (prawnie 
uzasadniony interes 
administratora) 

do upływu 
okresu 
przedawnienia 
ewentualnych 
roszczeń 
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marketing produktów 
sklepu, w tym badania 
satysfakcji Użytkownika 
itp. 

art. 6 ust. 1 pkt f) 
RODO (prawnie 
uzasadniony interes 
administratora) 

do momentu 
wyrażenia 
sprzeciwu w 
kontekście art. 
21 i art. 22 RODO 

wysyłanie informacji 
handlowej drogą 
elektroniczną: email,  
sms, wykonywanie 
połączeń 
telefonicznych w celu 
przedstawienia oferty 
spersonalizowanej  lub 
promocyjnej 

art. 6 ust. 1 pkt a) 
RODO w zw. z art. 172 
ust. 1 prawa 
telekomunikacyjnego 
oraz art. 10 ust. 2 
ustawy o świadczeniu 
usług drogą 
elektroniczną (zgoda) 

do momentu 
wycofania zgody 
lub wniesienia 
sprzeciwu w 
kontekście art. 
21 i art. 22 RODO 

dane wybranego 
sposobu zapłaty:  
dane karty 
płatniczej, 
dane rachunku 
bankowego z 
którego dokonano 
zapłaty, 
 
dane zawarte w 
wystawionych 
paragonach lub 
fakturach, 
 
dane o 
zamówieniach i ich 
historia 

rozliczenie zamówień art. 18 ust. 2 ustawy o 
świadczeniu usług 
drogą elektroniczną 
art. 6 ust. 1 pkt b) 
RODO (niezbędność 
dla wykonania 
transakcji) 

do upływu 
okresu 
przedawnienia 
ewentualnych 
roszczeń lub do 
upływu terminu 
obowiązku 
przechowywania 
dokumentów 
księgowych 

wykonanie obowiązków 
prawnych w zakresie 
księgowości i 
rachunkowości 

art. 6 ust. 1 pkt c) 
RODO (wykonanie 
obowiązków 
prawnych w zakresie 
księgowości) 

dochodzenie lub 
obrona ewentualnych 
roszczeń 

art. 6 ust. 1 pkt f) 
RODO (prawnie 
uzasadniony interes 
administratora) 

dane zawarte w 
korespondencji z 
Administratorem: 
formularze 
kontaktowe, 
system zamówień, 
poczta 
elektroniczna, 
korespondencja 
tradycyjna, 
 

prowadzenie 
korespondencji, 
obsługa zamówień, 
zapytań, reklamacji, 
gwarancji, 
wykazanie treści 
złożonych przez osobę 
oświadczeń, żądań 

art. 6 ust. 1 pkt c) 
RODO (wykonanie 
obowiązków 
prawnych w zakresie 
odpowiadania na 
żądania osób, których 
dane dotyczą) 
Art. 6 ust. 1 pkt f) 
RODO (prawnie 
uzasadniony interes 
administratora) 

do upływu 
okresu 
przedawnienia 
ewentualnych 
roszczeń 

dochodzenie lub 
obrona ewentualnych 
roszczeń 

art. 6 ust. 1 pkt f) 
RODO (prawnie 
uzasadniony interes 
administratora) 

dane 
charakteryzujące 
sposób korzystania 
z usługi 
świadczonej drogą 

zapewnienie 
parametrów 
jakościowych obsługi 
Użytkownika oraz 
optymalizacja, 

art. 18 ust. 5 i 6 
ustawy o świadczeniu 
usług drogą 
elektroniczną 

do 6 miesięcy 
w przypadku 
danych 
dotyczących 
dostępu do 



elektroniczną, 
dane 
eksploatacyjne: 
oznaczenie 
identyfikujące 
nadawane 
Użytkownikowi, 
oznaczenia 
identyfikujące 
zakończenie sieci 
telekomunikacyjnej 
lub system 
teleinformatyczny, 
z którego korzysta 
Użytkownik, 
informacje o 
rozpoczęciu, 
zakończeniu oraz 
zakresie 
każdorazowego 
korzystania z usługi 
świadczonej drogą 
elektroniczną 

utrzymywanie środków 
bezpieczeństwa, 
obsługa zapytań, 
zamówień, żądań, 
udostępnianie danych  
organom państwa 
uprawnionym na 
podstawie odrębnych 
przepisów na potrzeby 
prowadzonych przez 
nie postępowań. 

art. 6 ust. 1 pkt f) 
RODO (prawnie 
uzasadniony interes 
administratora) 

panelu klienta 
oraz składania 
zamówień, 
dyspozycji lub 
żądań – przez 
czas trwania 
transakcji, a 
później do 
upływu okresu 
przedawnienia 
ewentualnych 
roszczeń. 

wszystkie opisane 
powyżej dane 
Użytkownika 
przetwarzane przez 
Administratora w 
systemach 
informatycznych. 

wykonanie i 
przechowywanie kopii 
bezpieczeństwa, 
zapewnienie zdolności 
do ciągłego 
zapewnienia poufności, 
integralności, 
dostępności i 
odporności systemów i 
usług przetwarzania; 
zapewnienie zdolności 
do szybkiego 
przywrócenia 
dostępności danych 
osobowych i dostępu 
do nich w razie 
incydentu fizycznego 
lub technicznego. 

art. 6 ust 1 pkt c) w 
kontekście art. 32 ust. 
1 pkt b) i c) RODO 
(wypełnienie 
obowiązków 
prawnych w zakresie 
zapewnienia 
bezpieczeństwa, 
integralności i 
dostępności danych) 

zgodnie z 
harmonogramem 
wykonywania 
kopii zapasowych 
przez 
Administratora i 
hostingodawcę 

 

6. Użytkownikowi przysługują niżej wymienione prawa dotyczące danych osobowych i ich 

przetwarzania. Użytkownik może wykonać te prawa poprzez kontakt z Administratorem za 

pomocą danych kontaktowych podanych w ust. 2. Podczas kontaktu na odległość, 

Administrator może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji tożsamości. 

 

prawo do 
wycofania 
zgody 

Wykonanie prawa przysługuje tylko gdy Administrator przetwarza dane 
osobowe na podstawie zgody. Może ona zostać wycofana w każdym czasie. 
art. 7 ust. 3 RODO: Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na 



zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. Użytkownik, którego dane dotyczą, jest o tym 
informowany, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe 
jak jej wyrażenie. 

prawo 
dostępu do 
danych 

art. 15 RODO: Użytkownik, którego dane dotyczą, jest uprawniony do 
uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on dane 
osobowe danego Użytkownika. A jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do 
uzyskania dostępu do nich oraz do informacji podanych w tym przepisie. 

prawo do 
sprostowania 
i uzupełnienia 
danych 

art. 16 RODO: Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od 
Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są 
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania ma prawo żądania 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 
przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

prawo do 
usunięcia 
danych 

art. 17 RODO: Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od 
Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, a 
Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, 
jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie. 

prawo do 
ograniczenia 
przetwarzania 
danych 

art. 18 RODO: Ograniczenie przetwarzania stanowi oznaczenie 
przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego 
przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza 
przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach 
określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach 
określonych w tym przepisie. 

prawo do 
przenoszenia 
danych 

art. 20 RODO. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, 
oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez 
przeszkód ze strony Administratora 

prawo do 
wniesienia 
sprzeciwu 

art. 21 RODO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby 
marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo 
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych 
osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w 
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem 
bezpośrednim. Sprzeciw przysługuje także w innych przypadkach 
określonych w art. 21 i art. 22 RODO. 

prawo do 
skargi 
 

art. 77 ust. 1 RODO. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego 
dotyczące narusza RODO lub inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

7. Dane Użytkownika mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym, a także działającym na 

zlecenie Administratora oraz jego dostawcom. Wśród odbiorców danych znajdują się w 

szczególności: 

a. podmioty uprawnione do żądania wydania lub dostępu do danych osobowych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

b. podmioty uczestniczące w procesie realizacji zamówienia, w tym firmy pocztowe 

i kurierskie, 

c. podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia danych 

z Administratorem z branży IT, zarządzające stroną www, hostingowe, itp. 



d. podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia danych 

z Administratorem z branży księgowo-rachunkowej, prawnej, windykacyjnej, itp. 

e. podmioty współpracujące w procesie reklamacji lub procesie gwarancyjnym, w 

tym producenci, dostawcy, serwisanci, itp. 

8. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie takie może 

jednak nastąpić w związku z korzystaniem przez Administratora z usług analitycznych lub 

reklamowych dostarczanych przez Google LLC, w tym Google Adwords oraz Google Analytics. 

Przekazanie następuje w takim wypadku do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, na 

podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej zapewnienie odpowiedniego stopnia 

ochrony danych osobowych w odniesieniu do podmiotów uczestniczących w programie Tarcza 

Prywatności (tzw. Privacy Shield), w tym do dostawcy powyższych usług – Google LLC, 

Mountain View, California. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych 

osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.  

9. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla 

celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat 

tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w polityce prywatności 

danego partnera.  

a. Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez 

spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania przez Użytkownika ze Sklepu 

Motomoda24.pl, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania 

Sklepu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika 

ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe 

informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można 

znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.  

b. Google Adwords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii 

reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich 

danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych Użytkowników. Platforma 

Google Adwords pozwala też na wyświetlanie reklam Użytkownikom, które w 

przeszłości odwiedziły Sklep Motomoda24.pl. Informacje na temat przetwarzania 

danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: 

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.  

c. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii 

reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie 

pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań 

Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi Facebooka. Szczegółowe 

informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć pod linkiem: https://pl-

pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.  

10. Profilowanie. W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na 

profilowaniu zwykłym w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu 

prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Nie będzie to profilowanie 

zautomatyzowane i czynności te nie wywołają skutków prawnych i nie będą oparte o dane 

szczególnej kategorii. 

§3 Wybrane metody ochrony danych. 

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content
https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content


1. Sklep Motomoda24.pl stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych 

osobowych, w szczególności: ochronę przed dostępem nieautoryzowanym i ochronę przed 

utratą danych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, czyli dojdzie do incydentu naruszenia ochrony 

danych osobowych, Sklep Motomoda24.pl zaprowadzi rejestr takich naruszeń. 

2. Hasła Użytkowników nie są zapisywane w bazie w sposób jawny ani szyfrowane w sposób 

odwracalny. 

3. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji 

(certyfikat SSL marki Let’s Encrypt). 

4. Sklep Motomoda24.pl stosuje środki ochrony przed utratą danych np. macierze dyskowe, 

kopie zapasowe serwera z zawartością plików i baz danych wykonywane regularnie w sposób 

zautomatyzowany w oparciu o wykorzystanie programowej funkcji serwera, regularne kopie 

bezpieczeństwa sporządzane dla dokumentacji gromadzonej na dyskach stacji roboczych, 

codzienne kopie przyrostowe, cotygodniowe kopie całościowe, kopie sporządzane są w 

przestrzeni chmurowej i na dysku przenośnym, przechowywanym w sejfie, do którego dostęp 

ma wyłącznie Administrator. 

5. Sklep Motomoda24.pl stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek 

pożaru (np. specjalne systemy gaszenia gazami technicznymi, gaśnice), serwerownia 

wykonana z materiałów niepalnych, podłoga techniczna. 

6. Sklep Motomoda24.pl stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych 

dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych np. kontrola warunków - czujniki 

temperaturowe powiadamiające Administratora o alertach, czujniki dymu, specjalistyczne 

systemy klimatyzacji. 

7. Sklep Motomoda24.pl stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na 

wypadek nagłej awarii zasilania np. redundantna linia zasilania,  nieprzerwane zasilanie (USV) 

zapewnione dzięki 15-minutowej pojemności baterii rezerwowej i awaryjnemu zasilaniu z 

generatora diesla, wszystkie systemy UPS mają konstrukcję redundantną. 

8. Sklep Motomoda24.pl stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania 

danych np. kontrola dostępu, monitoring wizyjny w obrębie obiektu i w otoczeniu, całodobowa 

ochrona obiektu - firma Elyto Security, tel. 698096227. 

9. Motomoda24.pl stosuje środki ochrony fizycznego miejsca archiwizowania danych, 

dokumentacji papierowa składowana jest na podwyższeniu przy zastosowaniu monitoringu 

środowiskowego w postaci czujnika wilgotności, dodatkowo cyklicznie dokonywana jest 

digitalizacja dokumentów archiwalnych. 

10. Sklep Motomoda24.pl stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego 

stopnia ochrony i poufności w postaci wewnętrznych regulaminów i polityki haseł określającej 

metody i środki uwierzytelniania, etc. 

§4 Informacje w formularzach. 

1. Sklep Motomoda24.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane 

osobowe, o ile zostaną one podane oraz może zapisać informacje o parametrach połączenia 

(oznaczenie czasu, adres IP, itp.). 



2. Sklep Motomoda24.pl, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą 

powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W 

takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej 

formularz. 

3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego 

formularza, np. w celu rejestracji, dokonania procesu obsługi zamówienia lub kontaktu 

handlowego, itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do 

czego on służy. 

§5 Logi. 

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają zapisowi w logach serwera. 

Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Sklepem Motomoda24.pl oraz w celu 

zapewnienia sprawnej obsługi zamówień. 

2. Zapisowi mogą podlegać: 

a. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików), 

b. czas nadejścia zapytania i czas wysłania odpowiedzi, 

c. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika - referer link - w 

przypadku gdy przejście do Sklepu Motomoda24.pl nastąpiło przez odnośnik, 

f. informacje o przeglądarce Użytkownika i o jego adresie IP, 

g. informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania 

produktów poprzez rejestratory na stronie, 

§6 Informacja o plikach cookies. 

1. Sklep Motomoda24.pl korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Pliki cookies stanowią 

dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które przechowywane są w 

urządzeniu końcowym Użytkownika przeglądającego Sklep Motomoda24.pl, który je tam 

zamieszcza i ma do nich dostęp. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony 

internetowej - np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie Motomoda24.pl 

i dokonywanych przez niego czynności. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 

unikalny numer. 

2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu 

Motomoda24.pl. korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej 

struktury i zawartości, 

b. utrzymanie sesji Użytkownika w Sklepie Motomoda24.pl. po zalogowaniu, dzięki której 

Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Motomoda24.pl. ponownie 

wpisywać loginu i hasła, 

c. zachowania informacji o zamówieniach na potrzeby handlowe Sklepu 

Motomoda24.pl, 



d. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w 

sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 

3. W ramach Sklepu Motomoda24.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami 

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu 

wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 

internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika 

przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez 

Użytkownika. 

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

Użytkownicy Sklepu Motomoda24.pl mogą dokonać zmiany ustawień w tym 

zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także 

automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera 

pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej. W celu zarządzania ustawieniami 

cookies, Użytkownik powinien uruchomić funkcję - włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek - 

w przeglądarce internetowej, której używa, aby następnie postępować zgodnie z zawartymi 

tam instrukcjami 

5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 

na stronach internetowych Sklepu Motomoda24.pl, a wyłączenie obsługi plików cookies 

niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji 

Użytkownika, może nawet uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Motomoda24.pl. 

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Motomoda24.pl 

wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Sklepu podmioty, w 

szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA) i Facebook (Facebook Inc. 

z siedzibą w USA). 

7. Sklep Motomoda24.pl korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie. W 

zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, 

Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy 

narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. 

https://www.google.com/ads/preferences/

