
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator Strony

1. Właścicielem serwisu dostępnego pod adresem www.mikrolab.waw.pl („Strona”), oraz
administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest Mikrolab spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lubelskiej 5/7, 03-802 Warszawa,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000541153, o kapitale zakładowym w wysokości 5,000.00 zł, numer NIP:
1132884628, oraz numer REGON: 360721918 („Spółka” lub „Administrator”).

2. Z Administratorem można kontaktować się:

2.1. pod adresem korespondencyjnym: Mikrolab sp. z o.o., ul. Lubelska 5/7, 03-802 Warszawa
lub;

2.2. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@mikrolab.waw.pl.

Dane osobowe

3. W odniesieniu do danych osobowych podawanych przez użytkownika za pośrednictwem Strony,
Spółka pełni funkcję administratora danych w rozumieniu 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)
(“RODO”). Danymi takimi mogą być w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz
adres poczty elektronicznej podawane w związku z wypełnieniem formularza zamówienia
dostępnego na Stronie Internetowej, prowadzonej przez Spółkę.

4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klientów dobrowolnie, jednak niezbędne w
celu:

a. zawarcia umowy o świadczenie usług świadczonych przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty (art. 6 ust. 1 lit. c RODO
oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego lub w przypadku roszczeń
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. marketingowych, tj. wysyłki Newsletter na podany adres poczty elektronicznej, podstawą
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych usług (art. 6
ust. 1 lit. f RODO) w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; podanie
danych w celu otrzymywania Newslettera jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo w każdej
chwili do cofnięcia udzielonej powyższej zgody, o której mowa powyżej poprzez przesłanie
informacji na adres e-mail: www.mikrolab.waw.pl.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym
okresie dla celów i przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Dane osobowe przetwarzane w
celu wysyłki Newslettera przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na jego otrzymywanie
pocztą elektroniczną lub wniesienia sprzeciwu.

http://www.mikrolab.waw.pl


6. Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na
mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na
rzecz Administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, etc.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na

zadane pytanie. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
8.1. dostępu - uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane

osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania
dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania,
kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane
zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich
ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

8.2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy
czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę
w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

8.3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

8.4. do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – żądania usunięcia jej danych
osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub
dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

8.5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(art. 18 RODO), gdy:
e. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres

pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
f. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
g. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której

dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
h. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

8.6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących,
które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu
administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany (art. 20 RODO);

8.7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w
prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną
sytuacją. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności
osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów
Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w
tych celach (art. 21 RODO);

8.8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie
danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych
osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.



9. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować
się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego
prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

11. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych osób zainteresowanych
skorzystaniem z usług Spółki zawarta jest w Klauzuli informacyjnej.

12. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu
danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.

Pliki cookies

13. Strona zbiera w sposób automatyczny jedynie informacje zawarte w plikach cookies.
14. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym

użytkownika Strony. Przeznaczone są do korzystania ze Strony i zawartych na niej materiałów.
Przede wszystkim zawierają nazwę Strony internetowej swojego pochodzenia, unikalny numer,
czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

15. Spółka jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki
cookies oraz mającym do nich dostęp.

16. Spółka może wykorzystywać pliki cookies w celu:

16.1. dostosowania zawartości Strony do indywidualnych preferencji użytkownika, przede
wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami
wyświetlić Stronę;

16.2. tworzenia statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza
tych statystyk jest anonimowa, statystyki mogą być również stosowane do oceny
popularności Strony;

16.3. możliwości logowania do serwisu;
16.4. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
16.5. obsługi logowania na konto użytkownika.
16.6. dodawania produktów do koszyka i finalizacji zamówienia.

17. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”.
Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika
do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). Cookies „stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez
czas zdefiniowany w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

18. W większości przypadków przeglądarka stron internetowych domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

19. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, stosownie do
opcji oferowanych przez przeglądarkę (zwykle można zablokować obsługę plików cookies lub
każdorazowo uzyskiwać informację o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu, poszczególne opcje
dostępne są w zależności od używanej przeglądarki). Brak zmiany ustawień przeglądarki
oznacza akceptację dla stosowanych przez Stronę plików cookies.

20. Pliki cookies, z których korzysta Strona mogą być udostępnione podmiotom współpracującym ze
Spółką.

21. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w ich menu (pomoc)
lub na stronie producenta przeglądarki.



Prawa autorskie

22. Wszystkie materiały zawarte na Stronie, w tym teksty, obrazy, grafiki i inne elementy twórcze są
chronione prawami autorskimi przysługującymi Spółce lub przez nią licencjonowanymi.
Zabronione jest kopiowanie, wykorzystywanie, modyfikacja oraz rozpowszechnienie treści
zamieszczonych na Stronie bez zgody Spółki.

23. Materiały zamieszczone na Stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w
rozumieniu prawa cywilnego. Dochowujemy starań w celu zachowania aktualności
zamieszczanych na Stronie materiałów, niemniej jednak Spółka nie ponosi odpowiedzialności za
aktualność treści umieszczonych na Stronie ani za jakiekolwiek działania użytkowników Strony
podjęte w oparciu o informacje zawarte na Stronie.

24. Strona może zawierać linki lub odnośniki do innych stron. Spółka nie ponosi odpowiedzialności
za treść stron, do których te linki lub odnośniki prowadzą i nie ponosi odpowiedzialności za
zawarte tam treści, ani ich wykorzystanie przez użytkownika. Wszelkie łącza do innych stron
podane są wyłącznie dla wygody użytkowników Strony.

Pozostałe

25. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii
uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony.

26. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony
wywołane powyższymi przyczynami oraz innymi przyczynami niezależnymi od Spółki.

27. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami
Spółki w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych
osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną
poinformowani na Stronie.


