
Polityka prywatności  
Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Lazzoni Group spółka z 
ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pcimiu 
(Pcim 1563, 32-432 Pcim). 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Lazzoni Group – na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, do czasu zakończenia umowy; 

b) marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie 
uzasadnionego interesu Lazzoni Group, do czasu zakończenia umowy lub złożenia 
sprzeciwu na przetwarzanie danych; 

c) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 
Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa 
podatkowego; 

d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 
f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Lazzoni Group, do 
czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym; 

Czym są cookies (ciasteczka)? 

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane 
przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym 
(komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron 
internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne 
informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych np. 
tych wymagających autoryzacji m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy 
sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, 
strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i 
innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu 
„cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i 
personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz 
dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i 
usług czy głosowanie w internetowych ankietach. 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w 
celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania 
logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie 
internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do 
nich osobom nieuprawnionym. W związku z celami, o których mowa powyżej 
odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w 
wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług 
IT, księgowych, kancelarii prawnych. 



Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie 
Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych). 
Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu 
cofnięcia zgody należy skontaktować się z biurem Lazzoni Group bezpośrednio lub 
wysyłając emaila na adres: biuro@lazzonigroup.pl. Mają Państwo prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(poprzednio GIODO) 

 


