
Polityka Prywatności 

 
Kto jest administratorem Twoich danych? 
Administratorem danych, czyli podmiotem, który będzie decydował o tym co z Twoimi 
danymi się dzieje jest firma Funacja Experience Africa z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Pomorska 5/105. Firma oficjalnie znana jest pod nazwą Ene Onuh i właśnie w ten sposób 
będzie dalej określana w poniższym dokumencie. 
Kontakt w sprawie uzyskania większej ilości informacji na temat przetwarzania Twoich 
danych osobowych 
Skontaktuj się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Danych Osobowych. 
Adres mailowy: info@eneonuh.pl 
Telefon kontaktowy: +48 690 043 804  
Adres pocztowy: Inspektor Danych Osobowych, Ene Onuh, ul. Pomorska 5 / 105, 03-101, 
Warszawa 
Skąd mamy Twoje dane? 
Otrzymaliśmy je od Ciebie w wyniku wypełnienie formularzu Newslettera – w wersji 
papierowej lub wersji Online na www. eneonuh.pl lub przy okazji dokonywania zakupu / 
rejestracji w sklepie internetowym Ene Onuh lub podczas brania udziału w evencie 
promocyjnym. 
Jakie dane przetwarzamy? 
Dane, które zbiera sklep podczas dokonywania zakupów lub podczas rejestracji w Sklepie 
Online: 

● Dane kontaktowe; 
● Informacje o zakupach jakie dokonałeś; 
● Dane pozyskane podczas eventów promocyjnych, w których brałeś udział; 
● Dane zebrane w związku z odwiedzeniem przez Ciebie naszych stron lub aplikacji 

mobilnych. 

Dane, które podałeś nam w celu otrzymywania informacji marketingowych od Ene Onuh: 

● Dane kontaktowe; 
● Data urodzenia; 
● Dane uzyskane podczas eventów promocyjnych, w których brałeś udział; 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z 
Witryny? 
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych 
zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. 
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. 
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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. 
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies 
1.Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: 
a. Konfiguracji serwisu 

● dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika 
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; 

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

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

● zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; 
● rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie: 

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

● poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności 
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; 

● optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora; 
● pamięć koszyka; 

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych 

● 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; 

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

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika 



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

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności 

● 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: 

● 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: 

● www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

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

● Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem 
narzędzia internetowej reklamy: 

● Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

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

● twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA] 
● plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 
● Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook 

Ireland z siedzibą w Irlandii] 
● Instagram [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu] 
● Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA] 

f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z 
zewnętrznego serwisu internetowego: 

● opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu] 
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● ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu] 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez 
Cookies 
1. 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). 
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji 
w przeglądarce internetowej, której używa. 
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronie internetowej Serwisu. 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ene 
Onuh? 
W przypadku zakupu Online 
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do dokonania umowy 
zawartej z Tobą w związku z dokonaniem transakcji w Shopie Ene Onuh Online (www. 
eneonuh.pl), czyli: 

● Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z usług 
oferowanych przez Ene Onuh Shop Online, w tym dokonywania transakcji; 

● Zapewnienia obsługi transakcji; 
● Obsługi reklamacji, zwrotów i wymiany, gdy będziesz chciał wdrożyć któryś z 

wymienionych procesów; 
● Obsługi Twoich próśb, gdy je do nas kierujesz; 

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych do celów 
podatkowych i rachunkowych, np. w sytuacji, gdy wymagasz faktury za dokonany zakup. 
Możemy przetwarzać Twoje dane również w poniższych sytuacjach dotyczących: 

● Zapewnienia usług płatniczych Online; 
● Windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i 

mediacyjnych; 
● Prowadzenie analiz statystycznych; 
● Przechowywania danych dla celów archiwalnych; 

Na podstawie i tylko w przypadku, gdy wyrazisz lub wyraziłeś w przeszłości na to zgodę Ene 
Onuh przetwarza Twoje dane osobowe w celu: 

● Zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i 
aplikacji mobilnych; 

● Wysyłania drogą mailową informacji na temat trwających promocji, nowych 
produktów, wydarzeń oraz akcji sprzedażowych prowadzonych przez Ene Onuh. W 



przypadku, gdy w danych osobowych podałeś również swoją datę urodzenia, 
automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie drogą elektroniczną lub papierową 
życzeń urodzinowych oraz upominków od Ene Onuh; 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?  
Ene Onuh wymaga od Ciebie adresu e-mail, numeru telefonu, danych dostawy w przypadku 
zawarcia transakcji w Ene Onuh Shop Online. W przypadku nie podania tych danych Ene 
Onuh nie będzie mogło kontynuować transakcji, a tym samym dopełnić umowy zakupu. 
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa możemy wymagać od Ciebie innych danych 
niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. 
W innych przypadkach – podawania danych osobowych w celu otrzymywania materiałów 
marketingowych Ene Onuh – podanie danych osobowych i zezwolenie na ich przetwarzanie 
jest dobrowolne. 
Jakie masz uprawnienia względem przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ene 
Onuh? 
Gwarantujemy spełnienie Twoich wszystkich praw i naszych obowiązków wynikających z 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania 
oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przenoszenia, niepodlegania 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do 
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
Uprawnienia możesz wykorzystać, gdy: 

● Chcesz sprostować swoje dane, w przypadku gdy zauważysz, że są one 
nieprawidłowe lub nieaktualne lub niekompletne; 

● Chcesz usunąć swoje dane: a) gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, w 
których były podane (np. transakcje w Shop Ene Onuh Online), b) cofniesz swoją 
zgodę na przetwarzanie danych; c) zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich 
danych; d) Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. W tych sytuacjach 
dane zostaną usunięte, w celu wywiązania się z obowiązku narzuconego przez 
RODO. 

● Chcesz ograniczyć przetwarzanie Twoich danych: Twoje dane nie zostaną usunięte, 
ale nie będą przetwarzane. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych 
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?  
W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Ene Onuh może udostępniać 
Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych 
usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, 
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom 
płatniczym. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także 
udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się 
dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem 
wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. 



W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i 
bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi 
lub produktu. 
Jak długo przechowujemy Twoje dane? 
Twoje dane przechowywane będą w celach archiwalnych 10 lat, lub dopóki nie wycofano 
zgody na ich przetrzymywanie. 
Aktualizacja naszej Polityki Prywatności 
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku. 
 
 


