Polityka Prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.Postanowienia ogólne
1.1.Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Kupujących i innych
korzystających ze sklepu internetowego pod adresem urbanlegendbrand.com
1.2.Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rejestracji konta w Serwisie,
korzystania z serwisu, a także w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta
oraz w przypadku rozpoczęcia subskrybowania newslettera.
2.Administrator danych osobowych
3.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
3.1.Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem
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 (dalej jako
RODO).
3.2.Podstawę prawną
Administratora stanowi:

przetwarzania

Państwa

danych

osobowych

przez

a)konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak
również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c)zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach
marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej za pośrednictwem np.
newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3.3.Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) i b) jest
dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie ze
Sklepu oraz Aplikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
3.4.Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w jednym lub większej ilości celi.
3.5.Rezygnacji z subskrypcji newslettera można dokonać w każdym czasie poprzez
kliknięcie w link dezaktywujący znajdujący się w treści newslettera lub poprzez
stosowne oświadczenia złożone Administratorowi za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

4.Cele i zakres przetwarzania danych osobowych
4.1.Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie
niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu marketingu
bezpośredniego towarów i usług Administratora.
4.2.W celu wykonania umowy Administrator będzie przetwarzać podane przez
Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwa
firmy, adres dostawy.
4.3.W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych w formie
newslettera Administrator będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail.
5.Udostępnianie danych osobowych
5.1.Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym
lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie
obowiązującego prawa.
5.2.Administrator udostępnia Państwa dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub
pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji
dostawy (Poczta Polska, DPD Polska, Inpost Paczkomaty), a także podmiotowi
obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu realizacji
tych płatności (PAY U, PayPal, imoje, Twisto), podmiotom świadczącym usługi
hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep
internetowy (Google, Facebook, Shoplo, HotJar, Edrone, User.com), systemom opinii
(Trusted Shops) oraz dostawcy usług doradczych, prawnych, księgowych lub
audytowych.
6.Ochrona danych
6.1.Podane przez Klientów dane osobowe Administrator przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).
W szczególności:
6.2.Administrator zapewnia, aby dane te były:
a)przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i
innych osób, których dane dotyczą;
b)zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c)adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których

są przetwarzane;
d)prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e)przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane;
f)przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
6.3.Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do
charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych;
6.4.Administrator zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw
Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
6.5.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie
innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według
Rozporządzenia.
6.6.Administrator gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są
przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom
tym przysługuje:
a)prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
b)prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
c)prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania,
prostowania, usuwania;
d)prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
e)prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych
celem ochrony swoich praw.

6.7.Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na
podstawie upoważnienia Administratora lub umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.
6.8.Administrator zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym
podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba
że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
Administratorem danych osobowych jest Magdalena Urban prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą URBAN LEGEND Magdalena Urban, ul. Górczewska 181A lok.
503, 01-459 Warszawa, NIP: 7221614098, REGON: 362412937, email: hereforyou@urbanlegendbrand.com
7.Uprawnienia
Przysługują Państwu następujące prawa:
7.1.Prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie
określonym w art. 15 RODO;
7.2.Zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa
nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.
7.3.Zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest
niezbędne:
a)do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b)do wywiązania się z prawnego obowiązku;
c)z uwagi na względy interesu publicznego;
d)do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7.4.Zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych
osobowych, o ile:
a)prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
b)przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
c)nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do
ustalenia, do-chodzenia lub obrony roszczeń;
d)wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania.
7.5.Zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa
danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do
przenoszenia danych”).

7.6.Zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z
reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu
Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.
7.7.W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania
Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także
w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania
danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z
administratorem danych (hereforyou@urbanlegendbrand.com).
7.8.Prawo do wniesienia sprzeciwu
7.8.1.Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane
osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas
mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu
– ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu
bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie.
Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do
złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
7.8.2.Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy
kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy
istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one
nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć
dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.
7.8.3.Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów
marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować
przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.
8.Zmiana danych
9.Ciasteczka
9.1.Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem
danych zawartych
w
plikach
cookies
podczas samego
korzystania
z Witryny. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
9.2.Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na
Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).
9.3.Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie
Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego
komputera odwiedzano Sklep (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto
ten Sklep odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go
najbardziej zainteresowało w Sklepie).
9.4.Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
a)zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu i Aplikacji;

b)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d)utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
9.5.Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i
tymczasowe.
9.6.Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki,
natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania
przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa
hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
9.7.Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.
9.8.Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji,
ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do:
zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu i Aplikacji, w tym danych
na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów,
sprawdzania skuteczności reklam Sklepu i Aplikacji, usprawnienia działania Sklepu i
Aplikacji za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych
wariantów stylistyki Sklepu i Aplikacji, zapamiętywania ustawień Użytkowników
dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie lub
Aplikacji.
9.9.Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się
na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w
Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu.
9.10.Administrator wykorzystuje w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie
usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa
urządzeniu.
9.11.W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub
usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki
internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki
lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
9.12.Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa
urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże
wówczas Sklep może nie funkcjonować prawidłowo.
9.13.Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera
w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia,

którego Państwo używacie łącząc się ze Sklepem tj. o typie urządzenia i przeglądarki
z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia,
tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
9.14.Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do
administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do
sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów,
które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.
10.Postanowienia końcowe
10.1.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez
umieszczenie zmienionej Polityki pod adresem urbanlegendbrand.com.
10.2.Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod
adresem wskazanym w punkcie 10.1.
10.3.W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich
samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o
powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby
firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
Załącznik nr 4 do Umowy udostępnienia formuły zakupowej “Kup z Twisto”
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA
PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE
DANYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania 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) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Urban
Legend Magdalena Urban (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca
właścicielem domeny internetowej www.urbanlegendbrand.com przedstawia poniższe
informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urban Legend Magdalena
Urban dane kontaktowe – numer telefonu: 48 513 170 620 adres email: hereforyou@urbanlegendbrand.com.
2.Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a)zrealizowania usług oferowanych na stronie www.urbanlegendbrand.com;
b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)
w związku z

•

świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi
udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

•

obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów
Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

•

w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze
Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów
płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z
możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez
Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową
„Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a
także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich
umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
3.Poza celami wskazanymi w ust. 2 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel
drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W
ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w
następujących celach drugorzędnych: prowadzenie nadzoru nad stroną w celach
marketingowych i innych.
4.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3
następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu
realizowanego przez Sklep internetowy.
5.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2,
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a)ING Bank Śląski S.A.
b)Twisto Polska sp. z o.o.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji
celów wskazanych w ust. 3.
7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
a)prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b)prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
c)prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

d)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
e)prawo do przenoszenia danych.
8.W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem
zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu
zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej
sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
10.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu
przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed
zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie
internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w
związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep
internetowy.
11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z
obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz
Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie
danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej
dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu
weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku
ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu
umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
13.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z
o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za
nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach
umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej
formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu
jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym
przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem
internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

