
I Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów oraz innych osób korzystaj¹cych ze sklepu internetowego
https://lampspace.pl jest Grupa Kapita³owa Elektro-Max Sp. z o.o. z siedzib¹ w Lubaczowie 37-600, przy
ul. Adama Mickieiwcza 105, Polska o numerze ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej 8841, NIP: 7931628069 oraz
REGON: 368800540, KRS: 0000703107, zwana dalej „Administratorem”.

W trosce o bezpieczeñstwo i ochronê danych osobowych wszystkich Klientów sklepu, stosujemy
odpowiedni¹ ochronê danym, m.in. zaawansowany mechanizm szyfrowania danych i przesy³anych
informacji pomiêdzy Klientem a sklepem https://lampspace.pl – homeSSL, który jest profesjonalnym
certyfikatem SSL (ang. Secure Socket Layer), rozpoznawalnym jako zaufany w wiêkszoœci przegl¹darek
internetowych oraz w wybranych urz¹dzeniach mobilnych.

Potwierdzeniem posiadania przez sklep https://lampspace.pl certyfikatu homeSSL jest ikona k³ódki,
pojawiaj¹ca siê na stronie logowania, a znajduj¹ca siê na pasku stanu (nawigacji) w wyszukiwarce,
z której Klient w danym momencie korzysta. Po klikniêciu na ikonê k³ódki Klient mo¿e sprawdziæ certyfikat
autentycznoœci strony oraz wiarygodnoœæ danego po³¹czenia.

Dziêki certyfikatowi SSL Klienci sklepu nie musz¹ siê martwiæ, czy Ich dane osobowe (w tym dane kart
kredytowych) przesy³ane z lub na serwer sklepu nie zostan¹ przechwycone lub wykorzystane przez osoby
trzecie. Nasi Klienci mog¹ mieæ ca³kowit¹ pewnoœæ, ¿e do takiej sytuacji nie dojdzie, i ¿e ³¹cz¹ siê z w pe³ni
bezpiecznym serwisem.

Dane s¹ merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich s¹ przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umo¿liwiaj¹cej identyfikacjê osób, których dotycz¹, nie d³u¿ej ni¿ jest to
niezbêdne do osi¹gniêcia celu przetwarzania.

II Dane przetwarzane przez sklep internetowy lampspace.pl

Podanie swoich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy
sprzeda¿y zawieranej pomiêdzy Sprzedaj¹cym, którym jest sklep internetowy lampspace.pl, a Kupuj¹cym
(Klientem). Bezpoœredni dostêp do danych osobowych Klientów sklepu maj¹ wy³¹cznie upowa¿nieni
pracownicy i wspó³pracownicy zajmuj¹cy siê jego obs³ug¹.

Polityka Prywatnoœci
sklepu internetowego LampSpace.pl

Niniejsza Polityka Prywatnoœci okreœla zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych
Klientów oraz innych osób korzystaj¹cych ze sklepu internetowego www.lampspace.pl (dalej zwanego Witryn¹)
zgodnie z obowi¹zuj¹cym od dnia 25 maja 2018 roku Rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych), zwanej RODO.

Korzystanie ze sklepu jest dobrowolne, a Klient sk³adaj¹c w nim zamówienia zgadza siê z zasadami
zawartymi na niniejszej stronie Polityki Prywatnoœci. Brak akceptacji tych zasad jest równoznaczny z brakiem
mo¿liwoœci sk³adania zamówieñ w sklepie oraz korzystania z jego funkcji.



Administrator przetwarza Twoje dane, poniewa¿ jesteœ zainteresowany:
- zakupem produktów oferowanych przez Administratora
- otrzymywaniem wiadomoœci e-mail na temat nowych treœci w witrynie, np. poprzez newsletter lub czat
- uzyskaniem informacji na temat oferty lub wspó³pracy z Administratorem, np. poprzez newsletter, czat
  lub formularz kontaktowy.

Administrator zapewnia o stosowaniu wszelkich niezbêdnych zabezpieczeñ serwerów i po³¹czeñ ze sklepem
w celu ochrony danych osobowych swoich Klientów i U¿ytkowników. Ponadto dane osobowe
wykorzystywane w trakcie dokonywania p³atnoœci elektronicznych bêd¹ przetwarzane wy³¹cznie za
poœrednictwem bezpiecznego szyfrowania po³¹czeñ. Bezpoœredni dostêp do danych osobowych Klientów
sklepu maj¹ wy³¹cznie upowa¿nieni pracownicy i wspó³pracownicy zajmuj¹cy siê jego obs³ug¹.

Administrator, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926) i RODO, mo¿e przekazaæ dane swoich Klientów,
wy³¹cznie za Ich wczeœniejsz¹ zgod¹, w celach poprawnej obs³ugi zapytañ i procesu realizacji zamówieñ,
kwestiach roszczeniowych z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci, podmiotom takim jak:

  1. firmom sonda¿owym – w celu badania poziomu zadowolenia Klienta i wyra¿enia opinii odnoœnie
     zrealizowanego przez Sklep zamówienia, jakoœci produktu, oferty i obs³ugi uzyskanej ze strony
     sklepu, m.in. ALLEGRO.PL Sp. z o.o., ul. Grunwadzka 182, 60-166 Poznañ, KRS: 0000635012,
     NIP: 5252674798, Regon: 365331553; Ceneo.pl Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznañ,
     KRS: 0000634928, NIP 525-26-74-781, Regon: 365338986; Opineo.pl tj. Ringier Axel Springer Polska
     Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, KRS: 0000420780, NIP: 527-267-70-09, Regon: 146127300.
 2. firmom kurierskim i pocztowym - w celu sprawnego dostarczenia zamówieñ do Kupuj¹cych, którzy
     wybrali formê realizacji swoich zamówieñ za poœrednictwem firm kurierskich i brokerów kurierskich;
     Apaczka.pl, tj. R2G Polska Sp. z o.o., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP: 7010194877,
     REGON 141963798; Wysylajnami.pl, tj. SPORT PRO Sp. z o.o., ul. £¹kowa 7b, 90-562 £ódŸ, KRS: 0000701242,
     NIP: 7010751390, Regon: 368602290; DPD POLSKA Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa,
     KRS: 0000028368, NIP 5260204110, Regon: 012026421; INPOST S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków,
     KRS: 0000536554, NIP: 6793087624, Regon: 122726260; ALLEGRO.PL Sp. z o.o., ul. Grunwadzka 182,
     60-166 Poznañ, KRS: 0000635012, NIP: 5252674798, Regon: 365331553.
 3. oraz innym podmiotom i podwykonawcom œwiadcz¹cym us³ugi prawne, informatyczne, marketingowe
     lub finansowe, tj. operatorom systemów p³atnoœci online – w celu obs³ugi p³atnoœci za zakupione
     produkty, m.in. Tpay tj. Krajowy Integrator P³atnoœci Spó³ka Akcyjna, plac Andersa 3/17, 61-894 Poznañ;
     Elavon Financial Services DAC Sp. z o.o. , Pu³awska 17, 02-515 Warszawa, KRS : 0000287836,
     NIP: 2090000825, Regon: 300649197; SANTANDER BANK POLSKA S.A., al. Jana Paw³a II 17, 00-854
     Warszawa, KRS: 0000008723, NIP: 8960005673, Regon: 930041341; GRUPA eSprzeda¿ £ukasz Sad³owski,
     Netgraf, ul. Wilanowska 39a, 05-075 Warszawa, NIP: 8221990318, Regon: 141965490.

Ka¿da z powy¿szych firm, wspó³pracuj¹ca z Administratorem, i które przetwarzaj¹ powierzone przez
Administratora dane osobowe gwarantuj¹ bezpieczeñstwo danych osobowych oraz stosowanie najwy¿szych
standardów ich ochrony wymaganych przez obecne przepisy prawa.
Klient chc¹c z³o¿yæ zamówienie w sklepie www.lampspace.pl zobowi¹zany jest do podania swoich danych
osobowych które wykorzystane bêd¹ przez Administratora w celach s³u¿¹cych: realizacji zamówieñ,
kontaktu u³atwiaj¹cego Klientowi korzystanie ze sklepu, pomocy w sk³adaniu zamówieñ lub w razie
dokonywania ewentualnych zwrotów lub reklamacji. Niniejsze dane dotycz¹ w szczególnoœci podania przez
Klienta Jego:

1. imienia i nazwiska
2. aktualnego adresu e-mail
3. numeru telefonu



4. adresu dorêczenia przesy³ki
5. adresu korespondencyjnego, jeœli jest inny ni¿ dostawy
6. nazwy firmy (w przypadku wystawienia faktury VAT)
7. numeru NIP

Klient oœwiadcza, ¿e udostêpnione Sprzedaj¹cemu dane s¹ prawdziwe i poprawne, i w celu zapewnienia
sprawnej obs³ugi realizowanych zamówieñ zobowi¹zuje siê do powiadomienia Sprzedaj¹cego o jakiejkolwiek
ich zmianie.
Dane s¹ wykorzystywane przez Administratora do identyfikacji (logowania) Klienta, wymiany informacji oraz
w celu sprawnej obs³ugi zapytañ ofertowych i kontaktu pomiêdzy Stronami, m.in, podczas realizacji
z³o¿onych w Sklepie zamówieñ lub zwrotów Klienta.
Ka¿dy Klient dokonuj¹c rejestracji w sklepie https://lampspace.pl tworzy w³asne has³o dostêpu do prywatnego
konta. Klient ma prawo wgl¹du w dowolnym momencie do swoich danych osobowych, czy historii swoich
zamówieñ. Dane te mo¿e w dowolnym momencie uzupe³niæ, skorygowaæ, ograniczyæ ich przetwarzanie,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ¿¹daæ przeniesienia danych, zaprzestania ich
wykorzystywania oraz ich usuniêcia. W celu realizacji któregokolwiek w/w przypadku Klient mo¿e skorzystaæ
z opcji logowania do konta w sklepie https://lampspace.pl, skontaktowaæ siê drog¹ mailow¹:
sklep@lampspace.pl lub telefonicznie: +48 739 00 64 62.
W przypadku zg³oszenia przez Klienta ¿¹dania usuniêcia lub cofniêcia zgody na przetwarzanie swoich
danych przez Sprzedawcê, mog¹ one zostaæ usuniête w terminie do 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania.
Zasady zwi¹zane z realizacj¹ wskazanych praw zosta³y opisane szczegó³owo w art. 16-21 RODO.
Klienci sklepu https://lampspace.pl s¹ zobowi¹zani do zachowania poufnoœci w stosunku do otrzymanego
has³a dostêpu i nieudostêpniania go osobom nieupowa¿nionym. Sklep lampspace.pl nie ponosi
odpowiedzialnoœci za dzia³ania u¿ycia has³a przez osoby trzecie niespowodowane dzia³aniami wynik³ymi
ze strony sklepu.

III Newsletter

1. Ka¿dy z Klientów sklepu internetowego https://lampspace.pl ma mo¿liwoœæ otrzymywania darmowego \
    newslettera, zawieraj¹cego treœci informacyjne informacje i marketingowe o aktualnych
    Nowoœciach i Unikalnych Ofertach sklepu, zgodnie z Ustaw¹ z dnia 18 lipca 2002 roku o œwiadczeniu
    us³ug drog¹ elektroniczn¹ (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).
2. Aby zapisaæ siê na Newsletter, nale¿y podaæ nam swój adres e-mail w specjalnie wyznaczonym polu
    Newslettera, znajduj¹cym siê w dolnej czêœci stronie g³ównej sklepu www.lampspace.pl.
    Nastêpnie na podany przez u¿ytkownika sklepu www.lampspace.pl adres mailowy zostanie wys³ana
    osobna informacja wymagaj¹ca potwierdzenia i wyra¿enia zgody na otrzymywanie wy¿ej
    wymienionych informacji.
3. Zebrane dane osobowe nie s¹ rozpowszechniane w ¿aden inny sposób ni¿ podano powy¿ej,
    znajduj¹ siê w zabezpieczonej bazie danych, i s¹ wykorzystywane wy³¹cznie do realizacji wy¿ej
    wymienionych celów. Zbieranie danych jest zgodne z Ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
    ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku nr 133 poz. 883).
4. Subskrybent (osoba zapisana na newsletter) mo¿e w dowolnym momencie zrezygnowaæ z
    wyra¿onej wczeœniej zgody na subskrypcjê poprzez ponowne wpisanie swojego e-maila w polu
    przeznaczonym na newsletter lub poprzez wiadomoœæ mailow¹ do naszego biura na adres
    sklep@lampspace.pl o treœci „Rezygnujê z subskrybcji”.



IV Ciasteczka Cookies

1. W trakcie korzystania ze sklepu internetowego https://lampspace.pl, w pamiêci masowej urz¹dzeñ
ka¿dej z osób odwiedzaj¹cych sklep, zapisywane s¹ ma³e pliki tekstowe Cookies (tzw. Ciasteczka).
2. Pliki Cookies gromadz¹ informacje dotycz¹ce sposobu obs³ugi i korzystania przez u¿ytkownika
z zawartoœci sklepu (w tym jego numeru IP) w celu wsparcia w dostosowaniu strony do indywidualnych
potrzeb Kupuj¹cych, w tym udostêpniania dla nich interesuj¹cych informacji w trakcie procesu zakupowego.
3. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny ¿adnych danych, z wyj¹tkiem danych zawartych w
plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
4. Pliki cookies nie zmieniaj¹ w ¿aden sposób danych Klienta ani parametrów systemu operacyjnego,
z którego Klient w danym momencie korzysta na swoim urz¹dzeniu.
5. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mog¹ mieæ charakter tymczasowy lub trwa³y.
Tymczasowe pliki cookies s¹ usuwane z chwil¹ zamkniêcia przegl¹darki, natomiast sta³e pliki cookies s¹
przechowywane tak¿e po zakoñczeniu korzystania przez Pañstwa z Witryny i s³u¿¹ do przechowywania
informacji takich jak Pañstwa has³o czy login, co przyspiesza i u³atwia korzystanie z Witryny.
6. Sklep internetowy www.lampspace.pl wykorzystuje poni¿ej wymienione pliki cookie w nastêpuj¹cych celach:

Cookie w³asne:
- Konfiguracja Sklepu w celu dostosowania i optymalizacji zawartoœci jego stron do preferencji U¿ytkownika.
- Rozpoznania lokalizacji, oprogramowania i urz¹dzenia U¿ytkownika Sklepu, z jakich w danym momencie
korzysta.
- Zapamiêtania ustawieñ i preferencji U¿ytkownika oraz personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego
jêzyka.
- Zapamiêtania odwiedzonych w Sklepie stron w celu wydania rekomendacji odnoœnie interesuj¹cych treœæ
i produktów.
- Logowania U¿ytkownika w Sklepie i zapewnienia po zalogowaniu utrzymania sesji Serwisu, tym
samym zwalniaj¹c Go z koniecznoœci wykonywania czynnoœci ponownego logowania siê na
stronach Sklepu.
- Zwiêkszeniu wydajnoœci œwiadczonych przez Sklep us³ug, zoptymalizowaniu realizacji procesów
korzystania z Serwisu i funkcjonalnoœci stron internetowych oraz dostosowaniu ich zawartoœci do
indywidualnych preferencji Ka¿dego U¿ytkownika
- Przeprowadzeniu analiz i badañ odnoœnie ogl¹dalnoœci Serwisu, pomagaj¹cych zrozumieæ, w jaki
sposób U¿ytkownicy Serwisu korzystaj¹ ze Sklepu, co pozwoli na wprowadzenie ulepszeñ jego
struktury i funkcjonalnoœci.

7. W dowolnym momencie mog¹ Pañstwo zablokowaæ instalowanie plików cookies lub usun¹æ sta³e
pliki cookies, wykorzystuj¹c stosowne opcje Pañstwa przegl¹darki internetowej. W razie problemów
doradzamy skorzystaæ z pliku pomocy przegl¹darki lub skontaktowaæ siê z producentem przegl¹darki,
z której Pañstwo korzystaj¹.

V Wy³¹czenie odpowiedzialnoœci

System wystawiania opinii i komentarzy w sklepie nie podlega Polityce Prywatnoœci. Dane osobowe podane
w formularzach o nazwie „Dodaj opiniê” i „Dodaj komentarz” s¹ jawne, tzn. bêd¹ one ujawniaæ wy³¹cznie t¹
treœæ, któr¹ klient umieœci w rubryce “imiê i nazwisko”. Mo¿e to byæ równie¿ samo imiê lub nick oraz
zamieszczon¹ przez niego treœæ.

W razie jakichkolwiek pytañ dotycz¹cych Polityki Prywatnoœci, rezygnacji z otrzymywania newslettera, edycji
lub ¿¹dania usuniêcia posiadanego w serwisie konta, nale¿y skontaktowaæ siê ze sklepem mailowo:
sklep@lampspace.pl lub telefonicznie: +48 739 00 64 62.
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