
Polityka prywatności 

Właścicielem serwisu jest firma KAMAI.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Woli Batorskiej. Szanujemy prywatność użytkowników i relacje z 

nimi.................................................................................................. 

Niniejsza informacja o polityce prywatności dotyczy rodzaju danych osobowych, jakie 

możemy zbierać w niniejszej witrynie internetowej, sposobu ich wykorzystania oraz celu ich 

pobierania. Nasza informacja o prywatności dotyczy ponadto środków, jakie stosujemy w 

celu ochrony bezpieczeństwa informacji o użytkownikach zbieranych za pośrednictwem 

stron internetowych należących do KAMAI.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Zgodnie 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 (dalej „RODO"), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych: 

......................................................................................................................................... 

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest KAMAI.pl 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a, z siedzibą Wola Batorska 461, 32-007 Zabierzów 

Bocheński, zwanym dalej KAMAI.pl 

Z  KAMAI.pl można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: 

biuro@kamai.pl, pisemnie pod adres: KAMAI.pl Sp. z o.o., Wola Batorska1018, 32-007 

Zabierzów Bocheński lub telefonicznie: 12 63510 82. 

W  KAMAI.pl wyznaczony jest Koordynator Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 

info@kamai.pl lub pisemnie na adres: Koordynator Ochrony Danych, KAMAI.plSp. z o. o., 

Wola Batorska 1018, 32-007 Zabierzów Bocheński 

KAMAI.pl  przetwarza Pani/Pana dane w celu: 

- zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO); 

- w celu założenia i administrowania Państwa kontem na platformie B2B zintegrowanego z 

systemami informatycznymi/serwisami internetowymi  KAMAI.pl (podstawa prawna: art. 6 

ust 1 lit. b RODO); 

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  KAMAI.pl np. wystawienia faktury lub 

rachunku (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO); 

- marketingu i promocji produktów i usług KAMAI.pl (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f 

RODO); 

- w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu KAMAI.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w 



tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat. 

W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 

1 lit a RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody. 

Dane osobowe 

1.       Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu 
Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach 
połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami 
oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z 
którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa. 
2.       Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 
nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie 
upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia 
złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez 
Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie. 
3.       Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji 
mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z 
należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o 
charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych 
danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, 
jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
4.       Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych 
osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a 
także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej 
danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z 
zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli 
Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył 
postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy 
prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia 
odpowiedzialności Klienta. 5.       W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał 
rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym 
może dokonać ich modyfikacji. 
6.       W przypadku subskrypcji newslettera przez Klienta, Administrator będzie wysyłał 
na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o 
produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, a także informacje o 
organizowanych konkursach, promocjach. W przypadku gdy chcą Państwo cofnąć 
wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres email: 
sklep@kamai.pl 
7.       Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów 
podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy 
zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie 
Internetowym, tj.: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zweryfikowanie czy współpracują 
Państwo ze wszystkimi ze wskazanych podmiotów lub czy któryś nie został pominięty – i 
w razie potrzeby stosowną modyfikację (usunięcie lub dodanie). Konieczne będzie 
uzupełnienie katalogu o firmy kurierskie, z których usług Państwo korzystacie. 
a. Przelewy24.pl - spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. 
Kanclerska 15; 60-327 Poznań) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000306513. 
b. DPD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15; 02-
274 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000028368. 
c. GLS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie (adres siedziby: ul. Tęczowa 10; 62-
052 Komorniki) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000005009. 

Polityka dotycząca wykorzystania cookies 
  



Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na 
urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług 
świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez KAMAI AGD Sp. z 
o.o. z siedzibą w Woli Batorskiej. 

I. Definicje 

1. Administrator - oznacza KAMAI.PL z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Woli Batorskiej 32-006, Wola Batorska 461, pod numerem NIP: 683 19 38 137, 
Regon: 120020840, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i 
uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, 
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których 
Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 

3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane 
ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za 
pośrednictwem Serwisu. 

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów 
Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator 
prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) kamai.pl. 

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego 
Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i 
przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym 
zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia 
Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do 
Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub 
oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie 
wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu 
Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, 
czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i 
pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane 
informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm 
cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych 
osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają 
tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub 
wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia 
Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie 
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z 
Urządzenia Użytkownika. 

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do 
swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu 
będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies 

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: 

a. Konfiguracji serwisu 

§ I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do 
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron 
internetowych Serwisu; 

§ II) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego 
lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, 
dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 



§ III) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i 
personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego 
języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik; 

§ IV) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu 
rekomendacji treści; 

§ V) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 
b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w 

serwisie 

§ I) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki 
której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie 
wpisywać loginu i hasła; 

§ II) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając 
w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; 

§ III) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych 
przez Administratora. 

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron 
internetowych 

§ I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do 
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron 
internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają 
rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i 
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 
indywidualnych potrzeb; 

§ II) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w 
szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na 
strony internetowe Serwisu. 

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika 

§ I) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając 
w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do 
Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. 

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności 
§ I) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w 

jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych 
Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

f. Świadczenia usług reklamowych 

§ I) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam 
usług i produktów firm trzecich; 

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu 

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 

a. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, 
które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: 
 

§ I) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą 
w USA] 

b. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem 
narzędzi analitycznych: 

§ I) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w 
Szczecinie] 

§ II) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w 
USA] 

c. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie: 

§ I) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z 
siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] 

d. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za 
pomocą serwisów społecznościowych: 
 



§ I) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w 
USA] 

§ II) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w 
USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] 

e. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są 
pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: 

§ I) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu] 

§ II) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu] 

f. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem 
strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu 
internetowego: 

§ I) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z 
siedzibą w USA] 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania 
dostępu przez Cookies 

g. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia 
dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i 
uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. 
Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może 
dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą 
konfiguracji usługi. 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 Cookies na urządzeniu Użytkownika. 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies 
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

h. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z 
dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

i. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre 
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. 

 

Dropshipping to model logistyczny, który przerzuca proces wysyłki towaru bezpośrednio z 

magazynu Sprzedającego do Klienta indywidualnego, z pominięciem magazynu Kupującego.  

 

 

 


