
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Poniższa polityka prywatności została przygotowana przez Maria Zielińska 

prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo FENIKS Maria 

Zielińska (Sprzedawca), Dziewińska 29h/1, 87-800 Włocławek, wpisane do 

Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8881823176, 

REGON 341275483 , e-mail: kontakt@blizejrolnika.pl. Pozostaje ona w zgodności z 

przepisami 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 RODO). 

Polityka prywatności została wprowadzona w celu uregulowania zasad 

przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych nam przez Użytkowników 

w związku z korzystaniem z serwisu www.blizejrolnika.pl, będącego sklepem 

internetowym. Każdorazowo odbywa się to za zgodą Użytkownika wyrażoną m.in. w 

momencie dokonywania zakupu towarów lub korzystania z formularza kontaktowego. 

Celem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych 

oraz umożliwienia pełnej realizacji przysługujących Użytkownikom uprawnień. 

Działania związane z realizowaniem poniższych postanowień odbywają się zgodnie z 

przepisami polskiego prawa. 

 

1. Słowniczek 

 

1) Administrator- Maria Zielińska prowadząca działalność gospodarczą pod 

nazwą Przedsiębiorstwo FENIKS Maria Zielińska ul. Dziewińska 29h/1, 

NIP: 8881823176. 

2) Dane osobowe- dane umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej m.in. 

imię, nazwisko, dane o lokalizacji, czynniki określające tożsamość fizyczną, 

ekonomiczną, kulturową czy społeczną. 

3) Dostawca – podmiot świadczący na rzecz Administratora usługę 

dropshipingu -  PPUH ZOFIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z 

siedzibą we Włocławku,  NIP: 8883157832, KRS: 0000992621 

4) Dropshiping – usługa zlecona przez Administratora Dostawcy, polegająca 

na przygotowaniu, opakowaniu oraz wysyłce towaru zakupionych w 

serwisie blizejrolnika.pl, a nabytych przez Administratora od dostawcy, 

5) Użytkownik Zarejestrowany- Użytkownik posiadający Konto Klienta, 

utworzone w oparciu o uzyskane dane osobowe. 

6) Przetwarzanie danych- zestaw operacji takich jak m.in.: zbieranie, 

porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie 

danych Użytkownika w oparciu o zgodę wyrażoną w związku z akceptacją 

regulaminu Serwisu. 

7) RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. 

8) Serwis- serwis internetowy prowadzony przez Administratora w domenie 

www.blizejrolnika.pl. 

9) Sklep- sklep internetowy dostępny za pośrednictwem Serwisu, poprzez 

który Administrator prowadzi sprzedaż towarów na odległość. 

10) Użytkownik- osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z 

dostępnych w nim usług. 

 

2. Dane kontaktowe Administratora Danych 

 

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem 

Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem w dowolnie 

wybrany sposób: 

• w formie pisemnej: FENIKS Maria Zielińska , Dziewińska 29h/1, 87-800 

Włocławek; 

• drogą korespondencji e-mail: kontakt@blizejrolnika.pl, 

• za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt 

• telefonicznie: 535666045 

 

3. Podstawa przetwarzania danych 

Przetwarzanie danych odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 

w celu wyraźnie uzasadnionym i w sposób ograniczony do jego realizacji (zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w zakresie koniecznym do 

korzystania z funkcjonalności Serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe 

otrzymane od Użytkownika w momencie rejestracji konta klienta lub zawarcia umowy 

o świadczenie usług. 

Podanie przez Użytkownika danych osobowych w celu skorzystania z 

funkcjonalności serwisu www.blizejrolnika.pl jest dobrowolne, ale konieczne w celu 

realizacji niektórych usług oferowanych przez Administratora. Przede wszystkim, 

warunkuje zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży w sklepie internetowym. 

 

Podstawą przetwarzania i przechowywania danych w świetle art. 6 RODO jest: 

1) Zgoda na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie określonych 

celów, wyrażona przez Użytkownika, którą ma prawo cofnąć w dowolnym 

momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano przed wycofaniem zgody); 

2) Wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik (uzyskane przed 

zawarciem umowy); 

3) Prawny obowiązek ciążący na Administratorze; 
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4) Konieczność ochrony interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby 

fizycznej; 

5) Konieczność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; 

6) Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub osobę 

trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter mają interesy 

lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą; 

 

 

Przetwarzanie danych Użytkownika przez Administratora jest niezbędne do: 

1) Udostępniania treści zawartych w Serwisie; 

2) Umożliwienia odszukania najbliższych punktów odbioru zamówienia 

(geolokalizacja). 

3) Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, konta Użytkownika w 

zakresie nieodpłatnego świadczenia usług drogą elektroniczną; 

4) Profilowania oraz dostosowania treści reklamowych zamieszczonych w 

Serwisie przez Administratora oraz podmioty trzecie (reklama 

behawioralna); 

5) Kierowania drogą mailową lub smsową treści marketingowych o 

dostępnych promocjach lub dedykowanych ofertach (marketing 

bezpośredni); 

6) Umożliwienia zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym 

założenia konta Klienta w serwisie www.blizejrolnika.pl; 

7) Prowadzenia analiz aktywności Użytkownika w zakresie korzystania z 

Serwisu oraz preferencji świadczonych usług; 

8) Realizacji uzasadnionych interesów Administratora poprzez dochodzenie 

roszczeń związanych z realizacją umowy, w tym rozpatrywania 

ewentualnych reklamacji, dopełniania obowiązków podatkowych, 

rachunkowych; 

9) Wysyłki newslettera dla Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę poprzez 

podanie adresu mailowego; 

10) Promocji i reklamy produktów podmiotów współpracujących z 

Administratorem, dla Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę; 

11) Monitorowania aktywności Użytkowników w serwisie dla optymalizacji 

wyświetlanych treści i tworzenia profili preferencji uwzględniających 

potrzeby Użytkowników. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na powyższe 

pozwoli na proponowanie spersonalizowanych rabatów zakupowych, 

uwzględniających preferencje Użytkownika. 

12) realizacji zamówienia, w tym w szczególności dostawy produktu przez firmę 

kurierską bądź  Dostawcę, którego łączy z Administratorem umowa 

dropshippingu tj. PPUH ZOFIA  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

z siedzibą we Włocławku, NIP: 8883157832 

 

4. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

 

W celu utworzenia i obsługi konta Użytkownika, jak również zamówienia towaru, 

będziesz proszony o podanie danych niezbędnych do korzystania z Serwisu. Część z 

danych będzie oznaczona jako obowiązkowa i odmowa ich podania skutkować będzie 
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niemożliwością korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, np. dokonania 

zamówienia.  

 

5. Czas przechowywania danych 

 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

celów, dla których będą wykorzystywane lub do czasu wniesienia sprzeciwu/ 

wycofania zgody. Czas ten nie może być dłuższy niż określony przepisami dotyczącymi 

przedawnienia ewentualnych roszczeń czy rozliczeń podatkowych. 

 

Na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO, Użytkownik ma prawo do żądania 

usunięcia swoich danych w przypadku, gdy: 

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały pozyskane; 

2) osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę i nie ma podstawy prawnej do ich 

przetwarzania; 

3) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw i nie ma uzasadnionych 

podstaw do przetwarzania; 

4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

6. Kategorie odbiorców 

Przetwarzanie danych odbywać się będzie przy zachowaniu niezbędnych środków 

ochrony i bezpieczeństwa. 

 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika, 

Administrator udostępnia dane swoim partnerom i podwykonawcom w zakresie 

niezbędnym do realizacji wskazanych obowiązków. Jednocześnie Administrator 

zobowiązuje powyższe podmioty do zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanym 

danym. 

 

Za partnerów i podwykonawców Administratora rozumie się m.in.: 

1) operatorów systemów płatności; 

2) zewnętrznych dostawców produktów; 

3) firmy logistyczne i kurierskie; 

4) kancelarie prawne; 

5) biura księgowe i audytorskie. 

6) uprawnione organy państwowe (na podstawie odrębnych przepisów). 

7) dostawcę, z którym Administrator zawarł umowę dropshipingu  - PPUH ZOFIA 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Włocławku,  NIP: 

8883157832, KRS: 0000992621 

 

Zbieranie danych osobowych osób trzecich za pośrednictwem Klienta ma 

miejsce w przypadku: 

1) podania danych do wysyłki zamówienia innych niż Użytkownika; 

2) podania danych do faktury VAT innego podmiotu; 



3) podania numeru rachunku bankowego należącego do osoby trzeciej do zwrotu 

środków; 

 

W Serwisie, niezależnie od działań Administratora, mogą pojawiać się linki do 

stron internetowych zewnętrznych podmiotów. Nie są one powiązane ani 

nadzorowane przez Administratora i mogą posiadać własne regulaminy, z którymi 

należy się zapoznać. 

 

7. W zakresie przetwarzania danych, Użytkownik ma prawo do: 

 

• dostępu do danych osobowych, w tym prawa do uzyskania kopii tych 

danych; 

• informacji o przetwarzaniu danych, celach, podstawach prawnych itd. 

• sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia, gdy są 

niekompletne; 

• usunięcia danych;  

• ograniczenia przetwarzania; 

• przenoszenia danych osobowych; 

• wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeśli była konieczna); 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w szczególności w 

celach marketingowych; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 

 

Niektóre z uprawnień Użytkownik może realizować samodzielnie poprzez konto 

zarejestrowane w Serwisie. 

W przypadku zwrócenia się do Administratora z żądaniem dotyczących 

realizacją uprawnień, otrzymasz odpowiedź w ciągu 30 dni. Jeśli nie będziemy w 

stanie udzielić odpowiedzi w powyższym terminie, zostaniesz o tym poinformowany. 

 

8. Bezpieczeństwo danych osobowych 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych 

osobowych Użytkowników Serwisu. W tym celu stosuje zabezpieczenia techniczne i 

fizyczne, zapobiegające przypadkowym lub bezprawnym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy utratą. 

 

9. Wykorzystanie plików cookies 

 

1. Podczas korzystania z serwisu www.blizejrolnika.pl na systemie 

teleinformatycznym Użytkownika zapisywane są automatycznie dane, takie 

jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. 

Dane te są zbierane przez tzw. pliki cookies, system Google Analytics, system 

Web Beacon oraz mogą być zapisywane w logach serwera.  

2. Pliki cookies, są niewielkimi plikami tekstowymi, wysyłanymi przez serwer 

WWW i zapisywanymi na twardym dysku, lub innym nośniku danych 
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Użytkownika. Pozwalają na identyfikację urządzenia w przypadku ponownego 

połączenia Użytkownika z serwisem oraz na podnoszenie jakości świadczonych 

usług. 

3. Pliki cookies są w pełni bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, przede 

wszystkim nie ma możliwości przedostania się wirusów lub niechcianego 

oprogramowania w trakcie zapisywania danych. Wykorzystywanie plików 

cookies nie powoduje również zmian konfiguracyjnych w urządzeniu czy 

oprogramowaniu należącym do Użytkownika. 

4. Tzw. stałe pliki cookies są przechowywane na komputerze do momentu ich 

usunięcia przez użytkownika lub w po upływie 60 dni od utworzenia. 

Stosowane są m.in. w celu umożliwienia korzystania Użytkownikowi z usług 

serwisu, zapamiętywania ustawień w zakresie funkcjonalności strony, 

zbierania informacji o preferencjach Użytkownika czy zapewnienia 

bezpieczeństwa. 

5. Tzw. sesyjne pliki cookies zostają utworzone w momencie otwarcia sesji i 

usuwane trwale po jej zakończeniu. 

6. Na wykorzystywanie plików cookies konieczna jest zgoda Użytkownika, 

wyrażona przez odpowiednie ustawienie oprogramowania. Zgodę można w 

każdym czasie cofnąć lub zmienić jej zakres. Większość przeglądarek 

domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz blokować pliki lub 

ustawić ostrzeżenie przed ich wykorzystaniem w urządzeniu, z którego 

korzystasz. Może to jednak skutkować zablokowaniem niektórych treści lub 

wpłynąć na prawidłowe wyświetlanie serwisu. Użytkownik jest uprawniony do 

zmiany ustawień dotyczących plików cookies w każdym czasie, w szczególności 

do wyłączenia mechanizmu. 

 

Administrator w sposób automatyczny zbiera i przetwarza informacje zawarte w 

plikach cookies w celu: 

1) Dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika, poprzez analizę 

zachowań i preferencji zakupowych. 

2) Tworzenia statystyk, których analiza pozwoli ulepszyć dane zawarte w 

serwisie. 

3) Zapisywania danych niezbędnych do logowania. 

4) Dostosowania wyświetlanych reklam, tak by były tożsame z preferencjami 

Użytkowników i nie zakłócały korzystania z funkcjonalności Serwisu. 

 

 

10. Zmiana polityki prywatności 

 

1. Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie w szczególności, w 

przypadku zmiany przepisów wpływających na jej treść. 

2. Zmiana zostanie poprzedzona informacją o jej planowanym wprowadzeniu na 

14 dni przed terminem w wiadomości e-mail.  

3. Zmiany dotyczyć będą jedynie polityki prywatności Administratora.  

 

11. Postanowienia końcowe 



 

1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. 

2. Stosowanie powyższych postanowień oraz wszelkie spory z nich wynikłe 

podlegają prawu polskiemu. 

3. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą niezwłocznie aktualizowane w 

serwisie oraz wiadomości e-mail kierowanej do Użytkowników, którzy wyrazili 

zgodę na ten sposób komunikacji. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się 

odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu, RODO oraz inne właściwe przepisy 

prawa polskiego. 

 

 

 

 

 

 

Pod każdym produktem/ na stronie głównej: 

 

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj: 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 

dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz 

przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. 

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie 

oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin 

określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 

2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem 

regulaminu sklepu. 

Pod formularzem kontaktowym: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Marię 

Zielińską  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FENIKS Maria 

Zielińska (Sprzedawca), Dziewińska 29h/1, 87-800 Włocławek, wpisane do 

Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8881823176, 

REGON 341275483 , e-mail: kontakt@blizejrolnika.pl oraz udostępnienie danych  

wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia i wysyłki produktów 

zewnętrznej firmie kurierskiej oraz wskazanemu w regulaminie i Polityce 

Prywatności Dostawcy,   zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 

(RODO)  

 

Zgoda na przesyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną 
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Oświadczam, iż w oparciu o Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144 poz. 1204) wyrażam zgodę na przesyłanie 

przez Marię Zielińską  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FENIKS 

Maria Zielińska (Sprzedawca), Dziewińska 29h/1, 87-800 Włocławek, wpisaną do 

Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8881823176, 

REGON 341275483 , e-mail: kontakt@blizejrolnika.plofert handlowych, cenników 

oraz wszelkiej korespondencji na podany przeze mnie adres e-mail. Jednocześnie 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail w 

wyżej wskazanym celu. 

 

 

Pliki cookies 

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w 

ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej 

Polityce prywatności. 
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