Polityka prywatności
1. Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad przetwarzania
danych osobowych, w szczególności gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania
danych osobowych Klientów sklepu internetowego https://sklep.barcocktail.pl/, zwanych
dalej „Kupującymi”. Polityka Prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane
bezpośrednio przez Kupujących.
2. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak
uniemożliwia zrealizowanie transakcji.
3. Administratorem danych osobowych jest Firma BarCocktail-Krzysztof Mięsiak,
zarejestrowana pod adresem: Gdańsk, ul. Karpacka 2A/4, reprezentowana przez Krzysztofa
Mięsiaka, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 63, 80-563 Gdańsk , numer NIP:
9570935933, REGON 220815973 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Rozwoju, zwana dalej „Sprzedającym”.
4. Sprzedający przestrzega zasad określonych w Rozporządzeniu 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, zwanym dalej „RODO”, odpowiednio zabezpiecza dane
osobowe Kupujących przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez
osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje
oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność,
dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
5. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustawą, Kupujący wyraża
zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedającego do celów realizacji
zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia danych
osobowych użytych przy realizacji zamówienia.
6. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celu marketingu produktów odbywać się
będzie wyłącznie po wyrażeniu przez Kupującego zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a)
RODO.
7. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje całość danych przekazanych do
Firmy BarCocktail-Krzysztof Mięsiak w celu wykonania umowy której stroną jest osoba, której
dane dotyczą tj.:
imię i nazwisko
adres poczty elektronicznej
adres zamieszkania
numer telefonu
adres do doręczeń
Dane mogą być przetwarzane w zakresie wymaganym w celu wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b RODO)

Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Sklepu
Internetowego.
8. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celach:
- umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego
https://sklep.barcocktail.pl/
oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach
analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości. Dane w tych celach przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a zatem, gdy: przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
sprzedającym; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez sprzedającego 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.
- przekazania danych osobowych Kupującego do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w
związku z:
a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia).
b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze
składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
9. Kupujący ma prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- usunięcia danych – jeżeli zdaniem Kupującego nie ma podstaw do tego, abyśmy
przetwarzali jego dane;
- ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem Kupującego mamy nieprawidłowe
dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub Kupujący nie chce, żebyśmy je
usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas
wniesionego przez Kupującego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu

bezpośredniego oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy
przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;
- przenoszenia danych – Kupujący ma prawo otrzymać od Sprzedającego w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego dane swoje dane osobowe, które dostarczył Kupującemu na podstawie
umowy lub zgody, użytkownik może też zlecić Kupującemu przesłanie tych danych
bezpośrednio innemu podmiotowi;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Kupujący uważa, że Sprzedający używa
jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Kupujący
ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Sprzedający
przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- prawo do składania żądania z zakresu informacji o danych, lub ich przetwarzania, w formie
elektronicznej.
10. Sprzedający nie sprzedaje, nie wypożycza, nie dzierżawi, ani nie przekazuje nieodpłatnie,
danych osobowych Kupujących stronom trzecim.
11. w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu
cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w
szczególności RODO (Rozporządzenie 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

Polityka „cookies”

W trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po
stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies.
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu
końcowym
oraz
unikalny
numer.
2. Pliki cookies przechowywane będą w celach utrzymania sesji użytkownika w ramach
serwisu, dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników i tworzenia
statystyk
oglądalności
serwisu.

3. W ramach Serwisu mogą być stosowane trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz cookies podmiotów zewnętrznych.
4. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach
oprogramowania
(przeglądarki
internetowej).
5. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej i uniemożliwić poprawne działanie sklepu
internetowego.

Jak zamawiać?
Strona www.sklep.barcocktail.pl jest przeznaczona dla pełnoletnich
odbiorców i przedstawia ofertę handlową wyrobów alkoholowych.

Za pośrednictwem www.sklep.barcocktail.pl użytkownik może zakupić produkt na naszej
platformie internetowej i odebrać go osobiście w sklepie stacjonarnym, lub za pośrednictwem
firmy kurierskiej. Osoba odbierająca (zamawiający) zostanie poproszony o okazanie dowodu
osobistego stwierdzającego jego pełnoletność.
Aby dokonać rezerwacji produktu użytkownik:
1. Wybiera produkty z katalogu, dodając je do koszyka.
2. Może przejrzeć zawartość koszyka i modyfikować go, dokonując zmiany liczby i
rodzajów poszczególnych produktów w nim umieszczonych.
3. Po zakończeniu wyboru realizuje zamówienie, naciskając przycisk „KOSZYK”.
4. Na tym etapie użytkownik może: a) przejrzeć zawartość koszyka i modyfikować go,
dokonując zmiany liczby i rodzajów poszczególnych produktów w nim
umieszczonych. b) potwierdzić sposób odbioru - odbiór osobisty w sklepie
stacjonarnym, dostawa firmą kurierską. c) wybrać sposób zapłaty - do wyboru:
płatność elektroniczna, przelew na wskazane konto bankowe, płatność w punkcie
odbioru, płatność za pobraniem.
5. Po zakończeniu wyboru realizuje zamówienie, naciskając przycisk „KONTYNUUJ
ZAMÓWIENIE”.
6. Aby kontynuować zamawianie produktu, może się zalogować, zakładając konto. Jest
to oszczędność czasu, ponieważ użytkownik przy kolejnych rezerwacjach nie musi
wypełniać formularzy oraz za pośrednictwem swojego konta może na bieżąco śledzić
etapy realizacji rezerwacji. Można oczywiście złożyć rezerwację jako gość, bez
konieczności zakładania konta.

7. Wypełnić dane lub wybrać z listy w przypadku, gdy użytkownik ma już założone
konto.
8. W kolejnym kroku pojawia się podgląd rezerwacji, które na tym etapie także można
edytować.
9. Realizacja zamówienia jest dokonana po naciśnięciu przycisku "ZAMÓWIENIE Z
OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"
10. Po złożeniu rezerwacji wyświetli się potwierdzenie z numerem naszej rezerwacji,
które będziemy mogli wydrukować. Na wskazany podczas rejestracji adres e-mail
zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji.

Działamy jako hurtownia, dlatego też jesteśmy w stanie obsługiwać nawet
największe wesela i dostarczać duże ilości alkoholu. Zapewniamy przy tym
atrakcyjne warunki współpracy, terminową dostawę i pełne ubezpieczenie
przesyłek. W ten sposób stawiasz na najwyższą jakość – nie tylko wódki weselnej,
ale również świadczonych usług. Zapraszamy do składania zamówień!

