
Polityka Prywatności 

 

Właścicielem sklepu internetowego www.rafracing.pl  jest firma RafRacing Rafał Fuła. 

RafRacing Sklep Motocyklowy oświadcza, że zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas 
korzystania z jej usług. Zarządzanie danymi osobowymi podanymi przez klientów odbywa się zgodnie z 
zapisami Ustawy z dnia 29. sierpnia 1997. r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z dnia 29. 
października 1997. r. ze zm.).  
Informacje szczegółowe o administrowaniu danymi osobowymi zawiera poniższy regulamin. 

§ 1. Dane osobowe 

 

1. Korzystając z usług RafRacing Sklep Motocyklowy, klient zgadza się na dobrowolne podanie 

danych nadawcy i odbiorcy, niezbędnych do realizacji zamówienia. 
2. Dane osobowe nadawcy podlegają szczególnej ochronie i nie są ujawniane osobom trzecim. 
3. Dane osobowe nadawcy są wykorzystywane do kontaktowania się z nim w ramach realizacji 

zamówienia. 
4. Jeżeli życzeniem nadawcy jest, aby odbiorca był poinformowany, kto jest nadawcą przesyłki, 

może wpisać wiadomość i podpisać ją w polu „Zostaw wiadomość”. Wiadomość oraz podpis 
zostaną dołączone do kwiatów. Jeżeli podpis nie zostanie zapisany przez nadawcę w tym polu, 
przesyłka pozostaje anonimowa.. 

5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych 
przekazanych  RafRacing Sklep Motocyklowy. Usunięcie danych wymaga wysłania wiadomości e-
mail z tematem "usuń" na adres administrator@rafracing.pl. 

  

§ 2. Zakładanie konta 

 

 

1. Zakładając konto w serwisie www.rafracing.pl klient zgadza się na dobrowolne podanie danych 
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. 

2. Dostęp do konta klienta w serwisie www.rafracing.pl chroniony jest hasłem. Hasło jest 
zaszyfrowane w bazie danych i tylko właściciel konta może je odczytać. W przypadku utraty 
hasła przez klienta, system pozwoli na założenie nowego hasła po zidentyfikowaniu klienta. 
Identyfikacja odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy podany podczas 
rejestracji na stronie www.rafracing.pl 

§ 3. Pliki Cookies 

 

1. Dane typu Cookies są zbierane przez firmę RafRacing Sklep Motocyklowy w celu gromadzenia 

informacji dotyczących korzystania ze sklepu internetowego www.rafracing.pl. 
2. Pliki Cookies wykorzystywane się do tworzenia statystyk, pozwalają automatycznie rozpoznać 

adres IP komputera przy następnej wizycie oraz umożliwiają utrzymanie sesji zalogowanego 
użytkownika. Są również używane do celów reklamowych, aby dostarczyć użytkownikom treści 
reklamowe dostosowane do ich zainteresowań. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, 
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prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, 

bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem. Dokładny opis oraz sposób wyłączenia w 
poszczególnych przeglądarkach internetowych zamieszony jest w dokumencie Pliki Cookies oraz 
Wyłączanie Ciasteczek. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w 

szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Właściciel serwisu ma prawo wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności. Informacje o tych 

zmianach pojawią się na stronie sklepu www.rafracing.pl. 
3. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z 

formularza kontaktowego na stronie kontaktowej 
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