
Właścicielem internetowego sklepu wysyłkowego Multisort.pl (sprzedawcą) jest Sara Wernau Sp. z o.o. ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź,  
NIP 729-11-98-179, REGON 471269059, KRS 0000059238  Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście, XX WG KRS Kapitał zakładowy: 100000 zł,  
BDO 000003434 Konto: mBank O. Korporacyjny Łódź 61114011080000314998001011, info@multisort.pl tel. 426455475, fax 426455476

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
1. SARA WERNAU Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

przy ulicy Milionowej 21, 93-105 Łódź, wpisana do rejestru przedsię-
biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia 
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
59238, REGON 473171710, NIP 729-11-98-179, wysokość kapitału 
zakładowego: 100.000 PLN informuje, że będzie administratorem Pani/
Pana danych osobowych;

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobo-
wych należy kontaktować się poprzez email info@multisort.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), 
c) f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) 
i mogą być przetwarzane w celu:

 –  rejestracji użytkownika w systemie zamówień oraz zapewniania ob-
sługi Użytkownika w tym przedstawienia oferty produktów i realizacji 
zamówienia;

 –  marketingu produktów i usług własnych Sara Wernau;
 –  ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą 

umową (zamówieniem) – podstawą prawną przetwarzania danych 
jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest 
możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;

 –  przekazania danych producentowi/dostawcy danego towaru w razie 
konieczności wycofania produktu z rynku zgodnie z obowiązującym 
prawem;

4. Podanie danych jest dobrowolne niemniej konieczne do Pana/Pani re-
jestracji w bazie danych Sara Wernau oraz obsługi i realizacji zamówień 
na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedaw-
nienia roszczeń z tytułu umowy (złożonego zamówienia) lub do mo-
mentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego 
z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania doku-
mentów księgowych;

6. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane 
do celów marketingu po cofnięciu zgody;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz 
prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania;

8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobo-
wych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwa-
rzania Pani/Pana danych osobowych, w tym przysługuje Pani/Panu 
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marke-
tingu produktów i usług własnych Sara Wernau sp. z o.o. (marketing 
bezpośredni).

9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobo-
wych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Cofanie zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego doko-
nano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia 
i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przy-
sługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia swoich danych osobo-
wych dostarczonych Sara Wernau sp. z o.o.. (w zakresie określonym 
w art. 20 RODO) Przez prawo do przeniesienia danych należy rozumieć 
możliwość  otrzymania od Sara Wernau sp. z o.o. Pani/Pana danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego. Innemu administratorowi 
może Pani/Pan przesłać te dane.

11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nad-
zorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych) jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie 
jego/jej danych osobowych narusza przepisy prawa.

Z A M Ó W I E N I E

Podaj dane zamawiającego (NABYWCY):

....................................................................................................................
imię i nazwisko lub nazwa firmy

....................................................................................................................
ulica numer domu i mieszkania

■■-■■■  ..........................................................................................
kod pocztowy                    miejscowość

...................................   .............................................................................
telefon                                                     e-mail

...................................   .............................................................................
telefon                                                     NIP (wypełniają firmy)

Adres dostawy (wypełnić tylko wtedy jeśli jest inny niż Nabywcy):

....................................................................................................................
imię i nazwisko lub nazwa firmy

....................................................................................................................
ulica numer domu i mieszkania

■■-■■■  ..........................................................................................
kod pocztowy                    miejscowość

...................................   .............................................................................
telefon                                                     e-mail

Symbol Nazwa towaru Ilość Cena jedn. Wartość

  Wartość zamówienia zł

Dziękujemy za złożenie zamówienia

Wybierz rodzaj dostawy:

❏ Pocztex kurier 48 (15 zł brutto)

❏ Kurier GLS (18 zł brutto)

❏ Odbiór osobisty w siedzibie Sara Wernau Sp. z o.o.

Zapoznałem/am się z warunkami zakupów w sklepie wysyłkowym Multisort.pl prowadzonym przez Sara Wernau Sp. z o. o., 
w szczególności z informacjami o ograniczeniach dotyczących dostawy oraz akceptowanych sposobach płatności umieszczonych 
w zakładce „Jak kupować” na stronie internetowej Multisort.pl. Zlecam sprzedawcy przygotowanie i dostarczanie przesyłki oraz 
poniosę związane z tym koszty. Zamówienie w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej musi zostać złożone 
przez osobę uprawnioną do jej reprezentowania zgodnie z przepisami prawa.

............................................................................
data i podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w celu rejestracji w bazie danych Sara Wernau 
Sp. z o.o. oraz w celu zapewniania obsługi i realizacji zamówień na zasadach wskazanych w zakładce „Jak kupować” na stronie 
internetowej Multisort.pl. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.

............................................................................
data i podpis


