
Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest KMK AGRO D. KAŹMIERCZAK C. MĄDRY M. KAŹMIERCZAK

spółka  jawna  z siedzibą  w Brodowie,  ul. Poznańska  20,  Brodowo,  63  –  000  Środa  Wielkopolska,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań –

Nowe  Miasto  i Wilda  w Poznaniu  IX  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod

numerem KRS: 0000193393, NIP: 7861572061.

Poniższa  Polityka  Prywatności  określa zasady  zapisywania  i  uzyskiwania  dostępu  do  danych  na
Urządzeniach  Użytkowników korzystających  ze  Sklepu  do  celów  świadczenia  usług  drogą
elektroniczną przez  Administratora  oraz zasady gromadzenia  i  przetwarzania  danych osobowych
Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi
dostępnych w Sklepie.
Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Sklepu, który określa zasady, prawa
i obowiązki Użytkowników korzystających ze Sklepu.

§1 Definicje
 Sklep –  sklep  internetowy  prowadzony  przez  Sprzedawcę  pod  adresem  internetowym

https://kmkagro.com/Sklep
 Sprzedawca – KMK Agro Sp. j. z siedzibą w Brodowie (adres siedziby ul. Poznańska 20, Brodo-

wo, 63-000 Środa Wielkopolska) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej pod numerem NIP: 7861572061, REGON: 63416849600000;

 Serwis  zewnętrzny –  serwisy  internetowe  partnerów,  usługodawców  lub  usługobiorców
współpracujących z Administratorem;

 Administrator Sklepu / Danych – „KMK Agro D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak Sp. j.”
z siedzibą w Brodowie, ul. Poznańska 20, Brodowo, 63 – 000 Środa Wielkopolska, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto  i Wilda  w Poznaniu  IX  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod
numerem KRS: 0000193393, NIP: 7861572061;

 Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną;
 Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego

Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu;
 Cookies  (ciasteczka) –  dane  tekstowe  gromadzone  w  formie  plików  zamieszczanych  na

Urządzeniu Użytkownika;
 Dane  osobowe – wszelkie  informacje  dotyczące  zidentyfikowanej  lub  możliwej  do

zidentyfikowania osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą
prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe;

 Przetwarzanie –operacje  lub  zestaw  operacji  wykonywanych  na  danych  osobowych  lub
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak
zbieranie,  utrwalanie,  organizowanie,  porządkowanie,  przechowywanie,  adaptowanie  lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie  lub  innego  rodzaju  udostępnianie,  dopasowywanie  lub  łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 Ograniczenie  przetwarzania –oznaczenie  przechowywanych  danych  osobowych  w  celu
ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

 Profilowanie –forma zautomatyzowanego przetwarzania  danych osobowych,  które  polega
na  wykorzystaniu  danych  osobowych  do  oceny  niektórych  czynników  osobowych  osoby
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej

https://kmkagro.com/polityka-prywatnosci/
https://kmkagro.com/


osoby fizycznej,  jej  sytuacji  ekonomicznej,  zdrowia,  osobistych preferencji,  zainteresowań,
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

 Zgoda – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli,  którym
osoba,  której  dane  dotyczą,  w  formie  oświadczenia  lub  wyraźnego  działania
potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

 Naruszenie  ochrony  danych  osobowych –naruszenie  bezpieczeństwa  prowadzące  do
przypadkowego  lub  niezgodnego  z  prawem  zniszczenia,  utracenia,  zmodyfikowania,
nieuprawnionego  ujawnienia  lub  nieuprawnionego  dostępu  do  danych  osobowych
przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

 Anonimizacja – nieodwracalny proces operacji  na danych, który niszczy / nadpisuje „dane
osobowe”  uniemożliwiając  identyfikację,  lub  powiązanie  danego  rekordu  z  konkretnym
użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących
celów:

 Realizacji usług elektronicznych;
 Komunikacji  Administratora  z  Użytkownikami  w  sprawach  związanych  ze  Sklepem  oraz

ochrony danych;
 Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Dane  o  Użytkownikach  gromadzone  anonimowo  i  automatycznie  są  przetwarzane  w  jednym  z
następujących celów:

 Prowadzenie statystyk;
 Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

§3 Rodzaje Plików Cookies
 Cookies  wewnętrzne –  pliki  zamieszczane i  odczytywane z Urządzenia  Użytkownika  przez

system teleinformatyczny Sklepu
 Cookies  zewnętrzne –  pliki  zamieszczane  i  odczytywane  z  Urządzenia  Użytkownika  przez

systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które
mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone
w Sklepie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Sklepie.

 Cookies  sesyjne –  pliki  zamieszczane  i  odczytywane  z  Urządzenia  Użytkownika  przez
Sklep podczas  jednej  sesji  danego  Urządzenia.  Po  zakończeniu  sesji  pliki  są  usuwane  z
Urządzenia Użytkownika.

 Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Sklep do
momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji
Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie
plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych
 Mechanizmy składowania i  odczytu plików Cookie –  Mechanizmy składowania,  odczytu i

wymiany  danych  pomiędzy  Plikami  Cookies  zapisywanymi  na  Urządzeniu  Użytkownika  a
Sklepem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie
pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn
internetowych,  które  odwiedzał  Użytkownik,  w  tym  danych  osobowych  ani  informacji
poufnych. 

 Cookie  wewnętrzne –  zastosowane  przez  Administratora  pliki  Cookie  są  bezpieczne  dla
Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać
bezpieczeństwu  danych  osobowych  lub  bezpieczeństwu  Urządzenia,  z  którego  korzysta
Użytkownik.

 Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji
i  doboru partnerów sklepu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do



współpracy  dobiera  znanych,  dużych  partnerów  o  globalnym  zaufaniu  społecznym.  Nie
posiada  on  jednak  pełnej  kontroli  nad  zawartością  plików  Cookie  pochodzących  od
zewnętrznych partnerów.  Za  bezpieczeństwo plików Cookie,  ich  zawartość  oraz zgodne z
licencją  wykorzystanie  przez  zainstalowane  w Sklepie  Skrypty,  pochodzących  z  Serwisów
zewnętrznych,  Administrator  nie  ponosi  odpowiedzialności  na  tyle  na  ile  pozwala  na  to
prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.

 Kontrola plików Cookie
o Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia
dotyczące  zapisywania,  usuwania  oraz  dostępu  do  danych  zapisanych  plików
Cookies przez każdą witrynę internetową
o Informacje  o  sposobie  wyłączenia  plików  Cookie  w  najpopularniejszych
przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u
jednego ze wskazanych dostawców:

o Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce     Chrome
o Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce     Opera
o Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce     FireFox
o Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce     Edge
o Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce     Safari
o Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce     Internet Explorer
11

o Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej
pory  pliki  Cookie  korzystając  z  narzędzi  Urządzenia  Użytkownika,  za
pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Sklepu.

 Zagrożenia  po  stronie  Użytkownika –  Administrator  stosuje  wszelkie  możliwe  środki
techniczne  w celu  zapewnienia  bezpieczeństwa danych  umieszczanych  w plikach  Cookie.
Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu
stron  w  tym  działalności  Użytkownika.  Administrator  nie  bierze  odpowiedzialności  za
przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek
świadomej  lub nieświadomej  działalność  Użytkownika,  wirusów, koni  trojańskich i  innego
oprogramowania  szpiegującego,  którymi  może  jest  lub  było  zainfekowane  Urządzenie
Użytkownika.  Użytkownicy  w  celu  zabezpieczenia  się  przed  tymi  zagrożeniami  powinni
stosować się do zaleceń korzystania z sieci Internet.

 Przechowywanie  danych  osobowych –  Administrator  zapewnia,  że  dokonuje  wszelkich
starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były
bezpieczne, dostęp do nich był  ograniczony i  realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i
celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu
zabezpieczenia  posiadanych  danych  przed  ich  utratą,  poprzez  stosowanie  odpowiednich
zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

§5 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie
 Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Sklepu;
 Personalizacja Sklepu dla Użytkowników;
 Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.);
 Wykrywania nadużyć;

 w celu wysyłania zamówionych informacji z Sklepu;

 Udoskonalania usług Administratora. 

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych
Administrator w Sklepie wykorzystuje skrypty javascript i  komponenty webowe partnerów, którzy

mogą  umieszczać  własne  pliki  cookies  na  Urządzeniu  Użytkownika.  W  ustawieniach  swojej

https://nety.pl/cyberbezpieczenstwo/
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://nety.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookie/


przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez

poszczególne  witryny  internetowe.  Administrator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  politykę

prywatności serwisów, do których prowadzą linki ze strony https://kmkagro.com/Sklep

§8 Rodzaje gromadzonych danych
Administrator gromadzi dane o Użytkownikach.  Dane gromadzone są automatycznie i anonimowo,
jak również za zgodą Użytkownika.
Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 Adres IP;
 Typ przeglądarki;
 Rozdzielczość ekranu;
 Przybliżona lokalizacja;
 Otwierane podstrony sklepu;
 Czas spędzony na odpowiedniej podstronie sklepu;
 Rodzaj systemu operacyjnego;
 Adres poprzedniej podstrony;
 Adres strony odsyłającej;
 Język przeglądarki;
 Prędkość łącza internetowego;
 Dostawca usług internetowych;

Dane gromadzone podczas rejestracji:
 Adres e-mail;
 Imię i nazwisko;
 Adres;
 Adres IP; 

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter
 Adres e-mail.

§9 Dostęp do danych osobowych
Odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone
w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.
Dostęp  do  danych  (najczęściej  na  podstawie  Umowy  powierzenia  przetwarzania  danych)  mogą
posiadać  podmioty,  odpowiedzialne  za  utrzymania  infrastruktury  i  usług  niezbędnych  do
prowadzenia sklepu.

§10 Sposób przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

 Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane
na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu),
co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej sklep.

 Dane  osobowe  nie  będą  wykorzystywane  do  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji
(profilowania).

 Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.
Dane anonimowe gromadzone automatycznie:

 Dane anonimowe będą przekazywane poza Unię Europejską.
 Dane anonimowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

(profilowania).
 Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§11 Okres przetwarzania danych osobowych

https://kmkagro.com/


Dane osobowe podane przez Użytkowników:
Okres  przetwarzania  danych  przez  Administratora  zależy  od  rodzaju  świadczonej  usługi  i  celu

przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania

wyrażonej  zgody  lub  zgłoszenia  skutecznego  sprzeciwu  względem  przetwarzania  danych  w

przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne

do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w

przypadku  i  w  zakresie,  w  jakim  będą  wymagać  tego  przepisy  prawa.  Po  upływie  okresu

przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Dane anonimowe gromadzone automatycznie:
Anonimowe  dane  statystyczne,  niestanowiące  danych  osobowych,  są  przechowywane  przez
Administratora w celu prowadzenia statystyk sklepu przez czas nieoznaczony.

§12 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi, przysługują następujące prawa:
 prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do

Administratora;
 prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są

nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na
żądanie złożone do Administratora;

 prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane
na żądanie złożone do Administratora.  W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych
polega na anonimizacji danych uniemożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator
zastrzega  sobie  prawo  wstrzymania  realizacji  żądania  usunięcia  danych  w  celu  ochrony
prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

 prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18
RODO,  m.in.  kwestionowania  prawidłowość  danych  osobowych,  realizowane  na  żądanie
złożone do Administratora;

 prawo  uzyskania  od  Administratora,  danych  osobowych  dotyczących  Użytkownika  w
ustrukturyzowanym,  powszechnie  używanym  formacie  nadającym  się  do  odczytu
maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 = prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;
 = prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną  danych

osobowych.

W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych
osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

§13 Kontakt do Administratora
Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 Adres pocztowy – KMK Agro D. Kaźmierczak C. Mądry M. Kaźmierczak Sp. j., ul. Poznańska 
20, Brodowo 63-000 Środa Wlkp.

 Adres poczty elektronicznej – sklep@kmkagro.com
 Połączenie telefoniczne – 61 285 01 79



 Formularz kontaktowy – dostępny na stronie internetowej: sklep@kmkagro.com

Zaznaczamy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, w przypadku pytań z zakresu ochrony 
danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: sklep@kmkagro.com

§14 Zmiany w Polityce Prywatności
 Zarówno przepisy  lub  usługi  i  funkcje  w  ramach  Sklepu mogą  z  czasem ulegać  zmianą.

Oznacza to m.in., że w przyszłości KMK AGRO D. KAŹMIERCZAK C. MĄDRY M. KAŹMIERCZAK

spółka jawna z siedzibą w Brodowie  może wprowadzić  zmiany w niniejszym dokumencie.

Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności

zostaną  umieszczone  w  ramach  Sklepu.  Wraz  z  każdą  zmianą,  nowa  wersja  Polityki

Prywatności  będzie  się  pojawiać  z  nową  datą.  Wszelkie  najistotniejsze  zmiany  będą

odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

 Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta i obowiązuje z chwilą publikacji.
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