
 
Polityka prywatności 
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych 
osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Silikatyonline, prowadzony pod 
adresem https://silikatyonline.pl (zwana dalej Witryną) przez Spółka Hurtownia Materiałów 
Budowlanych Realbud Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. 1 Maja 32, 71-627 Szczecin, (zwany dalej 
Sklepem Internetowym). 

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i 
ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w 
ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. 

  

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, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny. 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa 
komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu 
Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter 
tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, 
natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z 
Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i 
ułatwia korzystanie z Witryny. 

  

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

• pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające 
pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny 

• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 
internetowych Witryny 

• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i 
personalizację interfejsu użytkownika 

  

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w 
następujących celach: 

• utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej 
podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła 



• dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji 
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 
użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych 
potrzeb 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 
użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików 
cookies. 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 w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i 
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 
internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć 
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat 
plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. 
„web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak 
np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został 
zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje 
zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i 
wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane 
te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi. 

  

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania 
zakupów? 

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny 
oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie: 

• nazwisko i imię, 

• adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, 

• adres poczty elektronicznej, 

• numer telefonu. 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w 
ramach Witryny. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 
W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu 
e-mail wskazanego poniżej. 

  

Marketing Sklepu Internetowego 



O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail 
będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów e-Sklepu. Zgoda może być 
cofnięta w każdym czasie. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody ("wymówienia") na 
otrzymywanie newslettera w każdej chwili. Wypisać się z newslettera mogą Państwo poprzez wysłanie 
wiadomości e-mail do sklepu Silikatyonline na adres kontakt@realbud.pl 
  

Udostępnienie informacji 

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, 
wśród nich tym, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy 
systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych 
danych ograniczona jest do wymaganego minimum. 

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy 
publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

Instytucją kredytową, przy pomocy której sklep internetowy przeprowadza ocenę kredytową / stosuje 
procedurę scoringową jest PayU. 

  

Środki techniczne i Państwa obowiązki 

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je 
przed działaniami osób trzecich. 

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają 
Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło 
do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie 
zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na 
Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się 
wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny. 

  

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw? 

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po 
zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub 
wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym 
poniżej. 

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat 
danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do 
sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również 
możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach 
marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej. 

  

Funkcja „Oceń później” 
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W sklepie istnieje możliwość ocenienia sklepu po złożonym zamówieniu poprzez funkcję „oceń później” 
poprzez wyrażenie zgody o następującej treści: „Tak, chciał(a)bym skorzystać z opcji „Oceń później”. 
Proszę Trusted Shops o przypomnienie mi o możliwości dodania opinii za pośrednictwem wiadomości 
e-mail, która zostanie mi wysłana po kilku dniach”. Jeśli otrzymana zostanie powyższa, wyraźna zgoda 
na przesłanie przypomnienia, Państwa adres e-mail zostanie za pośrednictwem systemu opinii Trusted 
Shops przekazany firmie Trusted Shops GmbH z siedzibą przy Subbelrather Str 15c, 50823 Kolonia 
(www.trustedshops.pl). Celem przekazywania adresu jest wysłanie po upływie określonego czasu 
przypomnienia o możliwości dodania opinii o usłudze. Niniejsza zgoda może być w każdej chwili 
odwołana ze skutkiem na przyszłość (np. poprzez wysłanie wiadomości na email: 
serwis@trustedshops.pl). 

  

Inne strony internetowe 

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony 
internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep 
internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy 
zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w 
ramach tych stron. 

  

Pytania i zastrzeżenia 

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: 

• Administratora Bezpieczeństwa Informacji Marcina Jałochy 
• na adres: kontakt@realbud.pl 

  

Polityka cookies 

1. Informacje ogólne 
1. Operatorem Serwisu http://silikatyonline/ jest Spółka Hurtownia Materiałów Budowlanych Realbud 
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, NIP: 851-000-28-64, tel. +48 790 880 702 lub +48 91 442 90 76, adres 
e-mail:  kontakt@realbud.pll 

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący 
sposób: 

• Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. 
• Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"). 
• Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl S.A., 

funkcjonującego pod adresem www.home.pl 

  

2. Informacje w formularzach 
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1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) 
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. 
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez 
Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. 
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, 
np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego. 
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre 
usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do 
podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka 
Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z 
którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje. 

  

3. Informacja o plikach cookies 

1. Serwis korzysta z plików cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze 
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której 
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

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

• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach 
reklamowych, w szczególności sieci Google. 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) 
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są 
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub 
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w 
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu 
ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa 
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies 
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 
stronach internetowych Serwisu. 



8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą 
być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z 
plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics 

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do 
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu 
mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google 
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy 
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 
  

4. Logi serwera 

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. 
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak 
najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 

• czas nadejścia zapytania, 
• czas wysłania odpowiedzi, 
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście 

do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 
• informacje o przeglądarce użytkownika, 
• informacje o adresie IP. 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

  

5. Udostępnienie danych 

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie 
dozwolonych. 
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. 
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym 
organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

  

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, 
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bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może 
uniemożliwić korzystanie ze stron www. 

2. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod 
adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 
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