POLITYKA PRYWATNOŚCI
Cel polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z
informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy.
Korzystając ze strony internetowej pod adresem https://www.artlibra.pl/ („Serwis”), Użytkownik wyraża
zgodę na zasady opisane w Polityce prywatności.
Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie 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.
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Libra Dom Aukcyjny spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 48/54, 00-120 Warszawa, podmiot wpisany
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000642622, NIP: 7010624059, REGON: 365672461, zwany dalej „Spółką” („Administrator” lub
„Dom Aukcyjny”).
Jakie dane gromadzimy?
Podczas korzystania z Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich
danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na newsletter oraz
subskrypcji katalogu.
Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem formularza subskrypcji katalogu to: imię i nazwisko oraz
adres poczty elektronicznej. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem formularza zgłoszenia na
newsletter to: adres poczty elektronicznej.
Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu prawidłowej rejestracji
Klienta w newsletterze oraz prawidłowej subskrypcji katalogu.
Administrator może również rejestrować inne udostępnione przez Użytkownika dane osobowe, gdy
Użytkownik kontaktuje się z Administratorem bezpośrednio, telefonicznie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub tradycyjnej.
Wypełniając formularz Klienta dotyczący kontaktu z nami, Użytkownik może także zadać
Administratorowi pytanie. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem formularza to: imię i nazwisko,
adres poczty elektronicznej.
Przedmiotowe dane osobowe określone powyżej mogą być zbierane i przetwarzane – na zasadzie
dobrowolności - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem formularza zgłoszenia rejestracji Klienta to: imię i
nazwisko lub nazwa firmy, dowód osobisty (seria i numer), numer paszportu w przypadku dowodu
osobistego, numer PESEL, numer NIP w przypadku firmy, adres poczty elektronicznej Klienta, numer
telefonu kontaktowego, jak również dane dotyczące adresu korespondencyjnego oraz adresu
zameldowania lub siedziby.
Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu prawidłowej rejestracji
Klienta przez Administratora polegających na dopuszczeniu do uczestnictwa w aukcji, na podstawie
Regulaminu Aukcji znajdującego się na stronie www.artlibra.pl (dalej Regulamin Aukcji). Warunki
rejestracji określa Regulamin Aukcji. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane w celu
uczestnictwa klienta w aukcji, to jest podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem formularza System rejestracyjny on-line to: (i) imię i
nazwisko, (ii) adresu e-mail, (iii) adres korespondencyjny, (iv) numeru telefonu. Przedmiotowe dane
osobowe określone powyżej mogą być zbierane i przetwarzane – na zasadzie dobrowolności - zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Użytkownik może również wyrazić odrębne zgody na otrzymywanie od Administratora informacji
handlowych celem marketingu usług własnych, poprzez przesyłanie materiałów marketingowych na
adres wskazany w formularzu jako korespondencyjny, na przetwarzanie danych osobowych przez Dom
Aukcyjny w postaci wizerunku utrwalonego w związku z rejestracją przebiegu Aukcji przy pomocy
urządzeń technicznych oraz na wykorzystanie tego wizerunku w celach związanych z wewnętrznym
funkcjonowaniem Domu Aukcyjnego, na używanie przez Dom Aukcyjny telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego na
przesyłanie przez Dom Aukcyjny informacji handlowej skierowanej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w postaci wiadomości e-mail lub SMS.
Przedmiotowe dane osobowe określone powyżej mogą być zbierane i przetwarzane – na zasadzie
dobrowolności - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Wyrażone przez Użytkownika zgody mogą zostać w każdym momencie cofnięte, Użytkownikowi
przysługuje także prawo dostępu do danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
sprzeciwu, przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Serwis korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Aby
dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy o przejście do części niniejszej Polityki prywatności
dotyczącej plików cookies.
Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych?
Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:
a)
b)
c)
d)

podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem Umowy z Domem Aukcyjnym, w
rozumieniu Regulaminu Aukcji,
wykonania zawartych z Domem Aukcyjnym Umów,
wypełnienia obowiązków prawnych, w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Dom Aukcyjny w tym:
a. prowadzenia działań marketingowych własnych usług,
b. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, przy czym na użycie niektórych środków komunikacji wymagana jest
Państwa odrębna, uprzednia dobrowolna zgoda;
c. prowadzenia analiz statystycznych;
d. dochodzenia roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym windykacji należności
i prowadzenia postępowań sądowych;
e. przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jaka jest podstawa przetwarzania Państwa osobowych?
Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych, ponieważ jest to
niezbędne do wykonania zawartych z umów, których Państwo jesteście stroną albo do podjęcia działań
na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dom Aukcyjny jest również uprawniony do
przetwarzania Państwa danych osobowych do wykonania jego prawnie usprawiedliwionych interesów,
w zakresie opisanym powyżej.
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby działań marketingowych z
użyciem środków komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, podstawą
do takich działań jest Państwa odrębna, uprzednia dobrowolna zgoda.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane osobowe?
Gromadzone osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które Użytkownik wyraził zgodę, w
szczególności w celu prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkownika oraz dla wypełnienia
innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, w szczególności
marketingu usług własnych Administratora.
Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych
osobowych?
Dane osobowe zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności Administrator przechowuje
i przetwarza w sposób zgodny z wymogami prawa.
Administrator jednocześnie informuje, że na mocy art. 13 ust. 2 lit. b) RODO Użytkownikowi przysługuje
prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu,
przenoszenia, skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie oparto na
zgodzie.
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn
związanych z Państwa szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dom Aukcyjny. W takim
przypadku Dom Aukcyjny przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że w
stosunku do tych danych istnieją dla Domu Aukcyjnego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które
są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ponadto mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na
potrzeby prowadzenia działań marketingowych własnych usług Domu Aukcyjnego. W przypadku
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych
celu.
Udostępnianie danych osobowych
Nie będziemy udostępniać danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim. Dane osobowe mogą
zostać udostępnione tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności gdy jest to niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkownika.
Możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności
dostawcom usług wspierającym Administratora przy świadczeniu usług na rzecz Administratora w
szczególności firmom księgowym oraz informatycznym.
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Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Dom Aukcyjny poza Europejski Obszar
Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym.
Czy profilujemy Państwa dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Państwa
decyzje?
Dom Aukcyjny nie stosuje profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.
W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo i poufność danych osobowych Użytkownika?
Wykorzystujemy techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym
Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą,
modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.

Dane osobowe użytkownika są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków
bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
Zmiany w Polityce prywatności
Oferta Serwisu może z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie,
standardy oraz wymogi prawne. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w
Polityce prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie takich zmian oznacza ich akceptację.
PLIKI COOKIES
Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki prywatności.
Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi,
zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których korzystasz
z Serwisu. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego
zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie. Identyfikacja odbywa się bezosobowo,
bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Serwisu.
Pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest
możliwe przedostanie się do urządzenia końcowego Użytkownika wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” przeglądarki.
Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies
W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:
a) śledzenia ruchu na stronie w celu tworzenia statystyk;
b) tworzenie ankiet (w miarę potrzeby) i ochrony przed wielokrotnym głosowaniem na aukcji przez
tą samą osobę;
c) utrzymaniem sesji użytkownika (po zalogowaniu);
d) optymalizacji działania strony internetowej;
e) prezentowania treści multimedialnych za pośrednictwem Serwisu;
f)

dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

g) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych;
h) tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości;
i)

prezentacji reklam w sposób dopasowany do potrzeb Użytkownika, zainteresowań oraz miejsca
zamieszkania;

j)

zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu
opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
b) stałe – są to pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w
parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies Administrator wykorzystuje również pliki cookies
podmiotów trzecich zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w
szczególności dla:
a) potrzeb statystycznych (Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w
USA]); oraz
b) rozpoznawania lokalizacji (google.com (google.maps) - [administrator cookies: Google Inc z
siedzibą w USA]; oraz
c) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych (Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub
Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii], Instagram.com [administrator cookies: Instagram Inc. z
siedzibą w USA]).
Zarządzanie plikami cookies
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia
końcowego. Zmian możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w
Serwisie.
Nasze dane kontaktowe
Libra Dom Aukcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej
48/54, 00-120 Warszawa
T: +48 22 201 07 43
T: +48 660 299 912
E: info@artlibra.pl

