
Lista dostawców usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego  
 

 

PODMIOT CEL 

PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu Zrealizowanie płatności 

Paypal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Zrealizowanie płatności 

Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
Zbadanie opinii o poziomie zadowolenia klientów z 

przeprowadzonego zakupu lub objęcie zakupu 
Programem Ochrony Kupujących 

Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 
Prezentowanie i wyrażanie opinii na stronach 

internetowych zewnętrznego serwisu internetowego 

Skąpiec sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

Informowanie Klientów o tym, w którym sklepie 
kupią poszukiwany przez siebie produkt, jakie 

warunki sprzedaży oferuje sklep oraz jaką ma opinię 
wśród Klientów 

Trusted Shops GmbH z siedzibą w Kolonii 
Zbadanie opinii o poziomie zadowolenia Klientów z 

przeprowadzonego zakupu lub objęcie zakupów 
ochroną Kupującego 

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Zrealizowanie zamówienia 

Operator DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Realizacja przesyłek 

Operatorowi DHL Express (Poland) sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie 

Realizacja przesyłek 

UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Realizacja przesyłek 

General Logistics System Poland sp. z o.o. z siedzibą 
w Głuchowie 

Zrealizowanie zamówienia 
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 GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-
Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie 

Prezentacja Świadectwa Zgodności za 
pośrednictwem Serwisu Internetowego 

solidnyregulamin.pl 

Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google 
Analytics 360, Fabric Software) z siedzibą w USA 

Mierzenie ruchu na stronach internetowych, 
raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk 

Google Inc. z siedzibą w USA 
Określanie profilu Klientów – 

Google AdSense oraz Google Adwords 

Google Inc. z siedzibą w USA Analizowanie aktywności Klientów 

Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click 
Manager,  Double Click Search, Remarketing Service, 

Firebase) z siedzibą w Irlandii 

Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, 
zarządzanie kampaniami reklamowymi 

Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii 
Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą 

serwisu społecznościowego Facebook.com 

Instagram LLC. z siedzibą w USA 
Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą 

serwisu społecznościowego Instagram.com 

Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja Personalizowanie reklam 

Heap Inc., a Delaware corporation Analiza ruchu na stronie 

Crisp IM SARL Czat na stronie 

Zotabox Reklama na stronie 

Schoenberger Polska Enterprises Sp. z o.o.  z siedzibą 

w Toruniu 
Realizacja zamówienia oraz nadanie paczek 

bezpośrednio do klientów 
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Deco-Sun s.c. 

Z siedzibą w Kostrzyniu Wielkopolskim 

Realizacja zamówienia oraz nadanie paczek 
bezpośrednio do klientów 

 

P.R. IMPEROLL S.C. M. R. SCHWABE z siedzibą w 
Sierakowicach  

Realizacja zamówienia oraz nadanie paczek 
bezpośrednio do klientów 

 

Vadain sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu 
Realizacja zamówienia oraz nadanie paczek 

bezpośrednio do klientów 
 

SIERANT sp. z o.o spółka komandytowa z siedzibą w 

Piotrkowie Trybunalskim  

 

Realizacja zamówienia oraz nadanie paczek 
bezpośrednio do klientów 

 

SELT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 
Realizacja zamówienia oraz nadanie paczek 

bezpośrednio do klientów 
 

ROHLIG SUUS Logistics SA –oddział  Bydgoszcz                              Realizacja przesyłek 

Marcin Dekor Sp. z o.o. - Sp. Komandytowa  
Realizacja zamówienia oraz nadanie paczek 

bezpośrednio do klientów 
 

 


