Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych, w tym danych osobowych.
Używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji na etapie składania
zamówienia w Sklepie (SSL).
Nie wymagamy rejestracji i zakładania kont w Sklepie.
Dane osobowe Kupujących przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa i
Regulaminem.
Wszystkie dane o Kupującym traktowane są jako poufne.
Firma kurierska otrzymuje wyłącznie niezbędne dane umożliwiające dostarczenie
towaru (dane dostawy) i kontakt z klientem (telefon).

Klauzula Informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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 („RODO”), informujemy, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vesna spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), przy ul. Jana
Schulza 2A, NIP: 5922276670, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000779888, zwana dalej Administratorem.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
•
•
•
•
•

nabywania produktów sprzedawanych przez Administratora (zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. b, c oraz f RODO ),
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń (zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO),
prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c
oraz f RODO),
badania satysfakcji Klientów po zakupie naszych produktów (zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. f RODO),
wysyłki newsletterów – jeśli Klient wyrazi na to odrębną zgodę (zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. b) RODO).

Zgodnie z art. 16–21 RODO, klient ma prawo do:
-

żądania dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
przenoszenia swoich danych osobowych.

Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom, w tym dostawcom
usług, kurierskich, księgowych, a także właściwym organom państwowym, z
zapewnieniem ich należytej ochrony.
Dane osobowe naszych Klientów nie są profilowane - przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz jednocześnie niezbędne do zawarcia umowy
nabycia produktów i ich dostarczenia. Brak podania danych osobowych będzie
powodował niemożność świadczenia usług.
W momencie, gdy Klient stwierdzi, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami
prawa, będzie mógł wnieść skargę do organu nadzorczego.

Polityka COOKIES
1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych
Sklepu. 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 Sklepu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
o dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;
5. W ramach Sklepu 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 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. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
o pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
ramach Sklepu;
o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Sklepu;
o „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
o „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie
plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą
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 urządzeniu
Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu
reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod
adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej.
o

