
Polityka prywatności sklepu internetowego Pro-skippers 
 
Dbamy o Państwa prywatność i chcemy, abyście Państwo w czasie korzystania z naszych 
usług czuli się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy informacje o zasadach 
przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane 
przez nasz Sklep internetowy. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO. 

1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej dostępnej pod adresem:  
https://sklep.pro-skippers.com, zwanej dalej sklepem internetowym Pro-skippers, jest Firma: 

Pro-Skippers Group Sp. z o.o. 
ul. Płochocińska 140 A, 03-044 Warszawa 
KRS: 0000378232,  
NIP: 6772354333. 
 
Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z 
zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 
poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach 
zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.  
 
W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe: 
- imię i nazwisko – podawane podczas składania zamówienia, 

- adres zamieszkania – potrzebny do realizacji wysyłki zamówionego produktu, 

- numer telefonu – wykorzystywany do potwierdzenia zamówienia, 

- adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożenia 
Zamówienia oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej 
z realizowanym Zamówieniem.  

- NIP – Numer Identyfikacji podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które 
żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP. 

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach: 
- przy dokonywaniu zakupu w naszym Sklepie internetowym za pomocą udostępnionego na 
stronie internetowej Sklepu internetowego Formularza zamówienia  
 
- w celu rejestracji Państwa w bazie Kupujących, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji 
przechowujemy podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w 
przyszłości dokonywanie zakupów w naszym Sklepie internetowym. 

- w celu nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego 
dostępnego w naszym Sklepie internetowym, 

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do 
swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. 



 
Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych 
Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta 
albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z 
toczącymi się postępowaniami. 

W naszym sklepie internetowym Pro-skippers mogą pojawiać się linki do innych stron 
internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od sklepu internetowego Pro-
skippers i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy Pro-skippers. Strony 
te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi 
zalecamy się zapoznać. 
 
Nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego 
funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo 
zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki 
czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Sklepu 
internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. 
 
W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do 
dyspozycji. 


