
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
IDS Group* gromadzi i przetwarza Dane osobowe Użytkownika w celu zapewnienia należytego 
dostępu do Serwisu, a także w celu dostarczania towarów i świadczenia usług Użytkownikom.   
 
Zależnie do okoliczności gromadzenia i przetwarzania danych różne spółki powiązane z IDS Group 
są administratorami i podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Użytkowników. Aby otrzymać 
informacje na temat  spółki IDS Group działającej jako administrator danych lub podmiot 
przetwarzający, należy wysłać wniosek do zespołu ochrony danych IDS Group na adres 
privacy_ids@morshynska.pl (odpowiedź może być udzielona wyłącznie w odniesieniu do osoby 
występującej z wnioskiem).  
 
IDS Group nie gromadzi ani nie przetwarza danych personalnych osób poniżej 16 roku życia. 
 
IDS Group nie sprzedaje ani nie wypożycza Twoich danych osobowych stronom trzecim. 
 
IDS Group nie gromadzi ani nie przetwarza następujących kategorii Danych osobowych: pochodzenie 
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w 
partiach politycznych i związkach zawodowych, światopogląd, a także dane dotyczące zdrowia, dane 
dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej, dane biometryczne lub genetyczne 
Użytkowników ("wrażliwe dane osobowe"). 
 
IDS Group zapewnia podjęcie wszelkich odpowiednich środków w zakresie ochrony danych 
osobowych z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych (w 
tym RODO, przepisów CCPA, jeśli ma zastosowanie) oraz specyfiki działalności IDS Group.  
 

Kontakt 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o  przesłanie 
wniosku lub skargi do personelu ochrony danych IDS Group na adres privacy_ids@morshynska.pl. 
 
Kategorie danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez IDS Group, cele i 
podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych  
 
Zakres, sposób, cel i podstawa prawna gromadzenia i przetwarzania  Danych Osobowych przez IDS 
Group może się różnić w zależności od sposobu korzystania z  Serwisu IDS Group przez 
Użytkowników, a także od zakresu Usług żądanych przez Użytkowników.  
 
IDS Group gromadzi i przetwarza następujące kategorie Danych Osobowych Użytkowników: 

• Imię, nazwisko, drugie imię, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, miasto, stan i adres 
dostawy; 

• dane konta do Serwisu (loginy, hasła); 

• "cookies", inne narzędzia śledzące, dane techniczne dla Strony Internetowej IDS Group; 

• Dane Osobowe, które mogą być dostarczone przez Użytkownika z  jego/jej własnej inicjatywy 
i które nie mogą zostać usunięte przez IDS Group bez zniszczenia innych informacji i / lub 
danych osobowych, które muszą być przechowywane przez Grupę IDS zgodnie zwymogami 
prawnymi i / lub w  celu ochrony jej praw i uzasadnionego interesu 

 
W odniesieniu do danych związanych z bankowymi kartami płatniczymi (imię i nazwisko posiadacza 
karty, numer karty, data ważności karty i kod CVV) IDS Group nie przetwarza i nie ma dostępu do 
żadnych z tych danych. IDS Group angażuje wyspecjalizowanych dostawców usług płatniczych do 
działania jako administratorzy danych i podmioty przetwarzające, które uzyskują wyłączne 
przetwarzanie takich Danych Osobowych. 
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IDS Group gromadzi również zanonimizowane dane, które nie są Danymi Osobowymi (Grupa IDS  
nie może zidentyfikować żadnych Użytkowników na podstawie tych danych). Zanonimizowane dane 
są gromadzone i przetwarzane w formie skonsolidowanej i są wykorzystywane do celów badań 
marketingowych i analiz. 
 
Istnieją następujące podstawy prawne do gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych przez IDS 
Group poprzez korzystanie z Serwisu przez Użytkowników: 

• zgoda na gromadzenie i przetwarzanie Danych osobowych; 

• wypełnianie  zobowiązań umownych IDS Group; 

• zgodność z wymogami prawnymi mającymi zastosowanie do IDS Group; 

• prawny (uzasadniony prawnie) interes IDS Group. 
 

IDS Group gromadzi i przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Serwisu w następujących celach: 

• tworzenie kont Użytkowników w Serwisie IDS Group; 

• zapewnienie Użytkownikom  dostępu do  Serwisu Grupy IDS; 

• zamawianie towarów i Usług Grupy IDS, zarządzanie takimi zamówieniami, dostarczanie  
towarów i Usług Grupy IDS; 

• śledzenie preferencji Użytkowników w celu dostarczania spersonalizowanych informacji o 
towarach i Usługach Grupy  IDS;   

• udzielanie odpowiedzi na zapytania o wyszukiwanie i informacji o towarach i usługach IDS 
Group;  

• umożliwienie przeprowadzania ankiet, promocji, programów lojalnościowych Grupy IDS; 

• zarządzanie subskrypcjami newslettera dotyczącego  towarów i usług Grupy IDS; 

• korzystanie z formularzy opinii na  Stronie Internetowej IDS Group; 

• zapewnienie wymiany informacji z Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sieci 
społecznościowych; 

• prowadzenie badań marketingowych i analiz trendów doskonalenia  towarów i usług Grupy 
IDS; 

• usprawnienie działania Serwisu IDS Group; 

• dostarczanie informacji o towarach i Usługach Grupy IDS (newslettery, informacje o 
promocjach i innych wydarzeniach marketingowych);  

• ochrona przed ewentualnymi roszczeniami Użytkowników w okresie przedawnienia 
ustalonym przez akty prawne dla tego typu roszczeń 

 
 

Strona internetowa umożliwiająca zamawianie towarów/usług Grupy IDS  
 

 

 
Kategorie danych osobowych 

 
 

 
Cele 

 
Podstawa prawna 

Imię,  Nazwisko, drugie imię, adres 
e-mail, numer telefonu 
komórkowego, miasto, stan i adres 
dostawy; 

• tworzenie kont 
Użytkowników w  Serwisie 
IDS Group; 

• zapewnienie Użytkownikom 
dostępu do  Serwisu Grupy 
IDS; 

• zamawianie towarów i Usług 
Grupy IDS, zarządzanie 
takimi zamówieniami, 
dostarczanie  towarów i 
Usług Grupy IDS; 

zgoda na gromadzenie i 
przetwarzanie Danych osobowych 
data, wypełnienie zobowiązań 
umownych IDS Group 



• śledzenie preferencji 
Użytkowników w celu 
dostarczania 
spersonalizowanych 
informacji o towarach i 
Usługach Grupy IDS; 

• umożliwienie 
przeprowadzania ankiet, 
promocji, programów 
lojalnościowych Grupy IDS; 

• korzystanie z formularzy 
opinii na  stronie 
internetowej IDS Group; 

 

Dane konta • zapewnienie Użytkownikom 
dostępu do Serwisu Grupy IDS; 

zgoda na gromadzenie i 
przetwarzanie Danych osobowych, 
wypełnianie zobowiązań umownych 
IDS Group 

 
"cookies", dane techniczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• śledzenie preferencji 
Użytkowników w celu 
dostarczania spersonalizowanych 
informacji o towarach i Usługach 
Grupy IDS; 

• udzielanie odpowiedzi na 
zapytania użytkowników o 
wyszukiwanie i informacje o  
towarach i usługach Grupy IDS; 

• usprawnienie działania  Serwisu 
IDS Group; 
 

Zgoda na gromadzenie i 
przetwarzanie danych osobowych 

Strona internetowa w celach informacyjnych i marketingowych 
 

Imię,  Nazwisko, drugie imię, adres 
e-mail, numer telefonu 
komórkowego, miasto i kraj 
zamieszkania 

• korzystanie z formularzy opinii 
na  Stronie Internetowej IDS 
Group; 

• dostarczanie informacji o 
towarach i Usługach Grupy IDS  
(newslettery, informacje o 
promocji i innych wydarzeniach 
marketingowych); 
 

zgoda na gromadzenie i 
przetwarzanie danych osobowych 
Uzasadniony interes IDS Group 

"cookies", dane techniczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• prowadzenie wymiany informacji 
ze  Strony Internetowej Grupy 
IDS  za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub sieci 
społecznościowych; 

• śledzenie preferencji 
Użytkowników w celu 
dostarczania spersonalizowanych 
informacji o  towarach i 
Usługach Grupy IDS; 

• udzielanie odpowiedzi na 
zapytania użytkowników o 
wyszukiwanie i informacje o  
towarach i usługach Grupy IDS; 
 

Zgoda na gromadzenie i 
przetwarzanie danych osobowych 

 
Gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników w celu korzystania z Serwisu IDS 
Group oraz dostarczania towarów i Usług Grupy IDS. 
 



 
Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność podanych przez siebie Danych Osobowych  i wysyła 
IDS Group odpowiednie powiadomienie o zmianie swoich Danych Osobowych. Jeżeli Użytkownik  
nie zgłosi powiadomienia o zmianie swoich Danych Osobowych, w wyniku czego nie otrzymał 
żadnego powiadomienia/usługi itp., ponieważ zostały one wysłane zgodnie z Danymi Osobowymi 
podanymi wcześniej przez Użytkownika, IDS Group nie ponosi odpowiedzialności za takie działania, 
a wiadomość/usługa uważana jest za prawidłowo dostarczoną. 
 
IDS Group przetwarza każdą kategorię Danych Osobowych przez okres niezbędny do realizacji 
każdego z  celów niniejszej Umowy. Następnie takie dane osobowe zostaną usunięte. W każdym 
przypadku IDS Group jest uprawniona do przechowywania danych osobowych przez okres niezbędny 
do wypełnienia swoich obowiązków w stosunku do Użytkowników w zakresie dostarczania towarów 
i Usług Grupy IDS, jednak nie krócej niż 3 (trzy) lata, a także do wypełnienia obowiązków 
wymaganych przez obowiązujące prawo. 
 
Prawa użytkowników związane z Danymi Osobowymi 
 

• prawo dostępu do Danych Osobowych; 

• prawo do zmiany Danych Osobowych; 

• prawo dostępu do sposobów przetwarzania Danych Osobowych; 

• prawo do informacji o naruszeniach ochrony Danych Osobowych; 

• prawo do ograniczonego przekazywania danych osobowych osobom trzecim; 

• prawo do cofnięcia zgody na gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych, w tym prawo 
do częściowego cofnięcia zgody na gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych w 
jednym z celów wymienionych przez IDS Group do ich gromadzenia; 

• prawo do ograniczenia gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych; 

• prawo do usunięcia Danych Osobowych. 
 
Prosimy o złożenie wniosku lub skargi dotyczącej Danych Osobowych do personelu ochrony danych 
IDS Group pod adresem: privacy_ids@morshynska.pl lub skontaktować się z właściwymi organami 
ochrony danych. 
 
Przekazywanie Danych Osobowych stronom trzecim  
 
IDS Group przekazuje Dane Osobowe stronom trzecim (w tym transgraniczne przekazywanie Dane 
Osobowe) wyłącznie w zakresie niezbędnym do celów gromadzenia i przetwarzania Danych 
osobowych, dla których takie Dane Osobowe zostały pierwotnie zebrane przez IDS Group.  
 
IDS Group przekazuje Dane Osobowe wyłącznie  w razie konieczności, w minimalnym zakresie, na 
minimalny okres czasu, który jest niezbędny w związku z takim przeniesieniem.  
 
W celu należytego świadczenia Usług, zapewnienia dostępu do Serwisu, a także poprawy w 
świadczeniu takich Usług i dostępu IDS Group może przenieść Dane Osobowe do: 

• spółek powiązanych z IDS Group; 

• partnerów IDS Group; 

• podwykonawców IDS Group; 

• osób trzecich, w szczególności organów państwowych (w przypadku przestrzegania przepisów 
prawa); 

• stron trzech w przypadku jakichkolwiek procedur prawnych związanych z reorganizacją Grupy 
IDS. 
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IDS Group podejmuje wszelkie niezbędne środki prawne, organizacyjne i techniczne w celu 
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochronyPersonal data. 
 
 
*reprezentowana przez PRYWATNĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ "INDUSTRIALNI TA 
DISTRIBUTSIYNI SYSTEMY"* oraz inne powiązane z nią spółki 
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