
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

§1 
1. Administratorem danych osobowych jest Brews Fellas Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Bruzdowa 100e/13 (02-991), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 
0000801420, NIP 9512489411, REGON 384224549. 

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy 
drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@brewsfellas.pl. 
 

§2 
1. Dane przetwarzamy w celu: 

a) realizacji konkretnego zapytania, przekazanego za pośrednictwem formularza 
kontaktowego na naszej stronie internetowej Imbeer.pl,  zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO 
(tj. zgoda); 

b) realizacji zawartej umowy sprzedaży w ramach złożonych zamówień w sklepie 
internetowym sklep.imbeer.pl, zgodnie z art. 6 pkt. 1b RODO (tj. wykonanie umowy); 

c) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w 
zakresie rachunkowości, zgodnie z art. 6 pkt. 1c RODO (tj. obowiązek prawny); 

d) analitycznym i statystycznym, zgodnie z art. 6 pkt. 1f RODO (tj. uzasadniony interes 
polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, analiz preferencji i 
sposobu korzystania z Usług elektronicznych w celu poprawy ich funkcjonalności); 

e) marketingowym związanym z prezentowaniem reklamy w zakresie działań zgodnych 
ze stosownymi przepisami zgodnie z art. 6 pkt. 1f RODO (tj. uzasadniony interes 
polegający na prowadzeniu działań marketingowych); 

f) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami, zgodnie z art. 6 pkt. 1f RODO (tj. uzasadniony interes polegający na 
umożliwieniu Administratorowi ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami); 

g) technicznym i administracyjnym, zgodnie z art. 6 pkt. 1f RODO (tj. uzasadniony interes 
polegający na potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz 
zarządzania tym systemem). 

2. Dane przetwarzane przetwarzamy przez czas obowiązywania umowy stanowiącej podstawę 
gromadzenia i przetwarzania danych, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia 
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą 
prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes.  

3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie 
na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo 
unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. 

4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. W związku z realizacją zamówień składanych w sklepie internetowym sklep.imbeer.pl 
odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów 
informatycznych, banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy, 
agencje marketingowe. Zastrzegamy sobie również prawo ujawnienia wybranych informacji 
dotyczących użytkowników naszej strony internetowej Imbeer.pl i sklepu sklep.imbeer.pl 
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, 
opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego 
prawa. 
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6. Dane przetwarzamy w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do 
danych mają wyłącznie osoby do tego upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to 
niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Podejmujemy niezbędne działania, 
aby również nasi podwykonawcy i inne współpracujące z nami podmioty gwarantowały 
odpowiednie środki bezpieczeństwa przetwarzając na nasze zlecenie dane osobowe. 

 
 

§3 
1. Witryna imbeer.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www 

i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka 
ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy 
się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie 
serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych 
witryn. 

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju 
systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji 
oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

3. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies umożliwiające zbieranie 
informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu. 

4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają 
z naszej strony internetowej, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej 
efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach 
dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie 
użytkownika na stronie. 
Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, 
a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji 
działań. 

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia 
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 


