
Kim jesteśmy 

 

Właścicielem firmy jest Katarzyna Pabiańczyk, która prowadzi działalność 

gospodarczą o nazwie: Droplet-Oil Katarzyna Pabiańczyk, NIP: 632 201 56 54. 

Adres naszej strony internetowej to: www.droplet-oil.pl  

Firma Droplet–Oil Katarzyna Pabiańczyk nie wyznaczyła swojego przedstawiciela,  

o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. a RODO, ani Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. b RODO. Zatem Droplet–Oil Katarzyna 

Pabiańczyk jest Administratorem Państwa danych osobowych. 

Dane Administratora są następujące: 

Adres: ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 54/26, 43-600 Jaworzno 

Numer telefonu: +48 791 331 343 

 E-mail: biuro@droplet-oil.pl 

 

Pod powyższymi danymi kontaktowymi wszystkie zainteresowane osoby uzyskają 

informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych. 

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 25 maja 2018 r. oraz 

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 

RODO), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d i f RODO, informujemy że w firmie  

Droplet-Oil Katarzyna Pabiańczyk przetwarzanie danych jest zgodne z prawem  

w następujących przypadkach: 

1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą. Czy też do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy; 

3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze; 

4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi; 
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6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,  

z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów 

mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 

wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której 

dane dotyczą, jest dzieckiem. 

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 3 RODO Administrator 

informuje, że nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,  

w którym dane zostały zebrane. 

Kategorie Danych Osobowych 

 

Droplet–Oil Katarzyna Pabiańczyk, będzie zbierała oraz przetwarzała następujące 

dane osobowe: 

1. Imię i nazwisko osoby zamawiającej 

2. Dokładny adres korespondencyjny (ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, 

miasto, województwo) 

3. PESEL 

4. Numer telefonu 

5. Adres e-mail 

6. Dane do faktury VAT 

Wiadomości przesyłane na skrzynki pocztowe w domenie @droplet-oil.pl: 

Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych we wszystkich 

wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem witryny https://droplet-oil.pl 

oraz przesyłanych do i ze skrzynek pocztowych w domenie @droplet-oil.pl, w tym 

danych takich jak m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail ich adresatów jest  

Droplet–Oil Katarzyna Pabiańczyk, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 54/26, 43 – 600 

Jaworzno. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizowania bieżącej korespondencji 

oraz ewentualnej odpowiedzi na treść przekazanego nam zapytania. Podstawą 

przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes 

oparty na możliwości komunikowania się z Państwem. 

Do każdej wiadomości, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 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 dołączona 

jest informacja o ochronie danych osobowych wraz z linkiem do niniejszej strony, na 



której opublikowana jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 

osobowych. 

Ponadto, ze względu na możliwość kontaktu przez naszą stronę internetową, mogą 

być przetwarzane dane z następujących źródeł: 

Komentarze 

 

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne  

w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego 

przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. 

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak 

zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej 

używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: 

https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza Pani/Pana obrazek 

profilowy jest widoczny publicznie w kontekście Pani/Pana komentarza. 

Media 

 

Jeśli jest Pani/Pan zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywa Pani/Pan na witrynę 

obrazki, powinni Państwo unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. 

Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków  

w witrynie. 

Formularze kontaktowe 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem 

korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego 

dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest 

prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – obsługa spraw 

zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi 

podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw. 

Ponadto za pomocą formularza będziemy przedstawiać Państwu naszą ofertę,  

w związku z możliwością złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów 

sprzedaży produktów oferowanych przez firmę Discite, za pośrednictwem systemu 

(na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO) – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz 

zawierało prośbę o ofertę. 

Ciasteczka 

 



Jeśli Pani/Pan zostawia na naszej witrynie komentarz, będzie Pani/ Pan mógł wybrać 

opcję zapisu swojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, 

dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już 

dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku. 

Jeśli Pani/Pan odwiedzi stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na 

potrzeby sprawdzenia czy Pani/Pana przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko 

nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy Pani/Pan zamknie 

przeglądarkę. 

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu 

Pani/Pana informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania 

wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli Pani/Pan zaznaczy opcję 

„Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli Pani/Pan wyloguje 

się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. 

Jeśli Pani/Pan zmodyfikuje albo opublikuje artykuł, w Pani/Pana przeglądarce zostanie 

zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych 

osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. 

Wygasa ono po 1 dniu. 

Osadzone treści z innych witryn 

 

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły 

itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby 

użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. 

Witryny mogą zbierać informacje Pani/Panu, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, 

zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Pani/Pana interakcje z osadzonym 

materiałem, włączając w to śledzenie Pani/Pana interakcji z osadzonym materiałem 

jeśli posiada Pani/Pan konto i jest zalogowany w tamtej witrynie. 

Analiza statystyk i narzędzia zewnętrzne 

 

Analizy statystyczne dotyczące Pani/Pana czynności surfowania mogą być 

wykonywane podczas odwiedzin na naszej stronie. Te działania są prowadzone 

głównie przy użyciu plików Cookiem i statystyk stron internetowych. Analiza Pani/ 

Pana czynności surfowania jest zwykle prowadzona anonimowo, tj. nie będziemy 

mogli ustalić Pani/Pana tożsamości na podstawie tych danych. Może Pani/Pan 

sprzeciwić się prowadzeniu tej analizy lub uniemożliwić jej dokonywanie, rezygnując  

z korzystania z niektórych narzędzi. 



Z kim dzielimy się danymi 

 

Zgodnie z art. 13ust. 1 lit. e RODO Administrator danych osobowych oświadcza, że 

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty przetwarzające, w tym m.in. 

podmiot, który prowadzi sprawy rachunkowe i podatkowe Administratora i pełni 

względem niego rolę podmiotu przetwarzającego.  

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e RODO Administrator danych osobowych informuje 

Panią/Pana, że udostępnienie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia  

i wykonania umowy oraz wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim obowiązków 

rachunkowych i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.  

W przypadku gdy odmówi Pani/Pan podania danych osobowych zawarcie  

i wykonanie umowy staje się niemożliwe. 

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. 

Podane przez Państwa dane osobowe mogą być udostępniane także partnerom 

współpracującym z Droplet-Oil w celu dostarczenia przesyłek; 

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a ) RODO Administrator danych osobowych informuje, że 

przechowuje Pani/Pana dane osobowe od chwili ich pozyskania do najodleglejszego 

momentu, w którym następuje wykonanie umowy i dopełnienie przez Administratora 

wszelkich wynikających z jej zawarcia obowiązków, w tym m.in. obowiązków 

rachunkowych i innych wynikających z przepisów prawa podatkowego. 

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas 

nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne 

komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. 

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy 

są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy 

użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste 



w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). 

Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje. 

Jakie ma Pani/Pan prawa do swoich danych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO Administrator danych osobowych informuje, że 

przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO prawo do uzyskania od Administratora 

potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma 

to miejsce, jest Pani/Pan uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz do 

uzyskania informacji na temat ich przetwarzania; 

 zgodnie z art. 16 RODO prawo żądania od Administratora niezwłocznego 

sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz prawo żądania 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 

przedstawienie dodatkowego oświadczenia; 

 zgodnie z art. 17 RODO prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych 

osobowych; 

 zgodnie z art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania; 

 zgodnie z art. 20 RODO prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych 

osobowych, które Pani/Pan dostarczył Administratorowi, oraz prawo przesłania 

tych danych osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony 

Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe; 

 zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych; 

 zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

jeżeli Pani/Pan sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące 

narusza RODO; 

 prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. 

Jeśli ma Pan/Pani konto użytkownika albo dodał/ła komentarze w tej witrynie, możesz 

zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych 

osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez 

ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych 

w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani 

zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. 

Z kim się dzielimy danymi i gdzie przesyłamy dane 

 

Państwa dane osobowe mogą być przesyłane do: 



1. Podmiotów, którym Administrator Ochrony Danych Osobowych powierzył 

przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie 

zawartej umowy, w tym: kancelarii prawnych świadczących pomoc prawną na 

rzecz Administratora oraz firmy windykacyjne, a także podwykonawców 

świadczących na rzecz Administratora inne usługi, np. informatyczne, 

rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe; 

2. Pracowników Administratora Danych Osobowych w zakresie pisemnych 

upoważnień 

3. Sądów powszechnych lub organów Administracji państwowej 

4. Innych podmiotów upoważnionych do dostępu do danych na podstawie 

przepisów prawa. 

Ponadto komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi 

wykrywania spamu. 

Twoje dane kontaktowe 

 

Kontakt z Administratorem w Sprawach Związanych z Ochroną Danych Osobowych 

Administrator informuje, że wszelkie żądania i pytania w kwestii Pani/Pana uprawnień 

wynikających z RODO można kierować do Administratora na adres e–mail: 

biuro@droplet-oil.pl 



INFORMACJE DODATKOWE 

Jak chronimy twoje dane? 

 

Operatorzy tej strony internetowej bardzo poważnie traktują ochronę Państwa 

danych osobowych. Traktujemy dane jako poufne oraz zgodnie z przepisami 

ustawowymi o ochronie danych i niniejszej polityki prywatności. 

Korzystanie z tej strony internetowej oznacza, że będą gromadzone różne elementy 

danych osobowych. Informacje osobowe oznaczają wszelkie dane, na podstawie 

których można ustalić Państwa tożsamość. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, 

jakie informacje gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Polityka 

prywatności wyjaśnia również, w jaki sposób oraz w jakim celu tak się dzieje. Proszę 

zauważyć, że dane przekazywane poprzez internet (np. w wiadomościach e-mail) 

mogą być przedmiotem naruszeń bezpieczeństwa. 

Szyfrowanie SSL lub TLS 

 

Niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL w celach bezpieczeństwa oraz ochrony 

przekazywania treści poufnych, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas jako 

operatora strony. Połączenie szyfrowane w linijce adresu swojej przeglądarki można 

rozpoznać po tym, że zmienia się z „http://” na „https://”, a na Twoim pasku adresu 

przeglądarki wyświetla się ikona kłódki. Jeśli szyfrowanie SSL jest włączone, wówczas 

dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez strony trzecie. 

Strona szyfrowana jest Certyfikatem SSL, którego wystawca – U4U Klaudia Draszek – 

gwarantuje, że dane przesyłane do i ze strony https://discite.pl są szyfrowane  

i pochodzą z serwera administrowanego przez CSS Media Tomasz Fronia. Prosimy 

zapoznać się z certyfikatem i oświadczeniem jego wystawcy. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za ujawnienie danych w trakcie transmisji na serwer, 

każda osoba korzystająca ze strony https://droplet-oil.pl robi to na własną 

odpowiedzialność. 

Informacja dotycząca strony odpowiedzialnej za tę stronę internetową 

 

U4U Klaudia Draszek 

ul. Długosza 14, 11-015 Olsztynek 

NIP: 739-391-97-25 

tel. 512 827 625 

 



Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności 

danych 

 

Schemat postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych: 

1. Administrator wykrywa lub zostaje powiadomiony o zdarzeniu zagrażającym 

bezpieczeństwu i ustala, czy nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa danych 

osobowych. 

2. Jeśli doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych Administrator 

powiadamia organy nadzorcze. Jeśli naruszenie wpływa na osoby fizyczne  

w więcej niż jednym kraju członkowskim UE, Administrator powiadamia 

wszystkie właściwe organy nadzorcze. 

3. Administrator powiadamia poszkodowane osoby, a w odpowiednich 

przypadkach również przekazuje im informacje o krokach, które muszą podjąć, 

by ochronić się przed konsekwencjami naruszenia. 

4. Wszystkie naruszenia podlegają obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z art. 33 ust. 

5 RODO. Administrator powinien udokumentować naruszenie i zachować 

dokumentację w rejestrze. 

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane 

 

Nie zbieramy i nie otrzymujemy danych od stron trzecich. 

 

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili 

przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika 

 

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 2 lit. f RODO Administrator 

informuje, że w związku z Pani/Pana danymi nie będzie następować 

zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie. 

 


