
Polityka prywatności i ochrony danych osobowych E-LITTLESTAR.PL 

Obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r. 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka prywatności”) dotyczy serwisu 
internetowego E-LITTLESTAR.PL prowadzonego przez CREATE Piotr Delczyk ul. 
Przestrzenna 73, 42-280 Częstochowa (dalej „Sklep”) w domenie http://e-littlestar.pl/ 

1.2. Serwis http://e-littlestar.pl/ jest ogólnodostępny. 

1.3. Użytkownikiem serwisu Sklepu (zwanym dalej Zamawiającym) jest każdy korzystający 
z serwisu Sklepu. 

1.4. Korzystanie Zamawiającego z serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności i 
ochrony danych E-LITTLESTAR.PL oraz zgodę na pobieranie informacji o Zamawiającym. 

1.5. Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest w pełni dobrowolne i jest 
równoznaczne z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie przez Sklep w celach określonych 
w Polityce Prywatności i ochrony danych osobowych. 

1.6. Pytania, wnioski oraz reklamacje można składać do Sklepu na adres poczty 
internetowej create@onet.pl 

2. Zbierane informacje 

2.1. Strona internetowa www.e-littlestar.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi 
sprzedaż, działa w technologii html. 

2.2. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci 
Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w wersji 
np. IE 8, 9 i 10, Firefox 21.0 oraz 22.0,Safari 6, Opera 12, 12.1 i 15.0, Chrome 26 oraz 27. 

2.3. Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która 
umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies. W czasie korzystania z serwisu 
prowadzonego przez Sklep, Sklep może pobierać, w sposób automatyczny, informacje 
o Zamawiającym w szczególności poprzez pobieranie i zachowywanie numerów IP 
Zamawiającego, rodzaju przeglądarki i jej języka oraz czasu dostępu, informacje 
nawigacyjne, w tym informacje o wyświetlanych przez Zamawiającego stronach, linkach, 
na które klika i innych czynnościach, podejmowanych w związku z serwisem prowadzonym 
przez Sklep. 

2.4. Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w 
tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub 
osób trzecich. 



2.5. Sklep nie pobiera automatycznie danych osobowych Zamawiającego, podanie 
danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne dla realizacji 
zawartej umowy sprzedaży. 

2.6. Sklep chroni uzyskane dane osobowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
przewidzianych w Rozporządzeniu 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). 

2.7. Sklep jest administratorem danych osobowych Zamawiających gromadzonych 
za pośrednictwem serwisu. Powierzenie osobom trzecim przetwarzania danych osobowych 
Zamawiających odbywa się na podstawie udzielonych przez Zamawiających zgód oraz 
stosownych umów zawartych pomiędzy Sklepem a tymi podmiotami. Dane osobowe 
Zamawiających są przekazywane firmom kurierskim współpracującym ze Sklepem, w 
zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania dostawy towarów. Dane Osobowe 
Zamawiających dokonujących płatności on-line są przekazywane spółkom świadczącym 
usługi płatnicze, które współpracują ze Sklepem. 

2.8. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie www.e-littlestar.pl są 
przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną, wyraźną zgodą mogą 
być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami 
określonymi w Rozporządzeniu 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). Zamawiający może otrzymywać 
droga elektroniczną lub na podany numer telefonu materiały o charakterze 
marketingowym, w tym informacje handlowe, jeśli wyrazi na to uprzednią zgodę. 

2.9. Dane osobowe gromadzone przez Sklep mogą być w celach określonych w pkt. 2.7 
oraz 2.8 przetwarzane w Polsce lub w dowolnym innym kraju należącym do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe gromadzone przez Sklep nie będą przekazywane 
poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie będą także udostępniane 
organizacjom międzynarodowym. 

2.10. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych 
osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Zgłoszenie uprawnień wskazanych powyżej odbywa się pocztą elektroniczną pod adresem: 
create@onet.pl 

3. Cookies (Ciasteczka) 

3.1. Serwis prowadzony przez Sklep może wykorzystywać technologię „cookies”. Pliki 
„cookies” są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Zamawiającego identyfikujące 
go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji. 



3.2. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu 
końcowym Zamawiającego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 

3.3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich 
z dysku. 

3.4. Zamawiający może w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia 
końcowego. 

4. Linki 

4.1. Sklep może umieszczać w prowadzonym przez siebie serwisie linki (odnośniki) 
do innych stron internetowych osób trzecich (np. swoich partnerów, Klientów, 
Hurtowników), którzy stosują inną politykę i praktykę prywatności niż opisane w tej 
Polityce. 

4.2. Korzystanie z ww. linków i serwisów pod nimi się znajdujących odbywa się 
na zasadach określonych w politykach prywatności określonych dla tych serwisów, za które 
Sklep nie bierze odpowiedzialności. 

5. Zmiany w Polityce prywatności 

5.1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdego 
Zamawiającego obowiązuje wersja Polityki prywatności aktualna w chwili korzystania 
z serwisów prowadzonych przez Sklep. 

5.2. Sklep publikuje Politykę prywatności na podstronach serwisu www.e-littlestar.pl 

 
 
 


