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Polityka prywatności sklepu internetowego www.luxorna.com formułuje zasady gromadzenia 
i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klienta przez sklep, prowadzony przez firmę 
"Luxorna" Bożena Jóźwik-Lis, Czerminek 2H, 63-322 Gołuchów, zwaną dalej administratorem danych 
osobowych. Dane osobowe przekazywane przez Klientów w związku z rejestracją i korzystaniem ze 
sklepu www.luxorna.com są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 
Luxorna dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Klientów były 
dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak 
też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo 
korzystania podczas przebywania na stronie sklepu oraz w procesie składania zamówienia dzięki 
zastosowaniu na stronie sklepu bezpiecznego certyfikatu SSL. Certyfikat SSL powoduje, że transmisja 
danych między komputerem Klienta, a serwerem na którym umieszczona jest strona sklepu, odbywa 
się w sposób zaszyfrowany. 
 
Zbiór danych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych 
Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 
126456. Administratorem danych jest firma Luxorna.  
 
 
I. Dane zbierane podczas rejestracji oraz składania zamówienia  
 
Podczas składania zamówienia na nasze produkty bądź rejestracji konta w naszym sklepie poprosimy 
Ciebie o podanie imienia, nazwiska, numeru NIP, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu 
email. Automatycznie zbierane są także dane dotyczące Twojej wizyty np. Twój adres IP, rodzaj 
przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego itp., które służą wyłączenie dla celów statystycznych. 
Administrator danych osobowych nie stosuje profilowania użytkowników.  
 
 
II. Zmiany danych osobowych  
 
Po zalogowaniu się na naszej stronie i wybraniu opcji "profil", możesz wprowadzać zmiany swoich 
danych osobowych. Jeśli chcesz usunąć swoje konto użyj do tego celu formularza kontaktowego.  
 
 
III. Wykorzystanie danych  
 
Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 
Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia 
transakcji zakupów oraz umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego sklepu. 
Dane zbierane podczas składania zamówienia są wymagane i wykorzystywane jedynie w celu 
realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury VAT. 
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IV. Wykorzystanie ciasteczek (cookies)  
 
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników 
np. na komputerze, smartfonie itp., pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony.  
Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą 
mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. 
Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć np. na brak możliwości 
zarejestrowania się bądź zalogowania na swoje konto w sklepie www.luxorna.com, a także na brak 
możliwości dokonania zakupu.  
W naszym sklepie ciasteczka służą do: 
 
a. przechowywania informacji o użytkowniku - własne cookies - wymagane podczas rejestracji, 
logowania, wysyłania zamówienia, wysyłania zapytania przez formularz kontaktowy 
b. celów statystycznych - zewnętrzne cookies - Google Analytics (administrator cookies: Google 
Inc. z siedzibą w USA).  
 
 
V. Google Analytics  
 
Wykorzystujemy Google Analytics, usługę analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej 
przez Google Inc. Google Analytics używa cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania 
sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat 
korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce 
Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.  
Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, 
tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych 
usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może 
również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na 
podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu 
Google.  
Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. 
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce. 
Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. 


