Chcąc dopasować nasze treści do Twoich potrzeb korzystamy na naszych
stronach z technologii pozwalających nam zbierać Twoje dane osobowe.
Pragniemy poinformować Cię dokładnie co zbieramy, dlaczego to zbieramy
i czego możesz od nas oczekiwać.

Kim jesteśmy?
Administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem
odpowiedzialnym za to, co się z nimi dzieje, jesteśmy my: Khatsy Katarzyna
Perlińska pod adresem Milewskiego 8/42, 62-700 Turek, zarejestrowani pod
numerem NIP: 6681983394, REGON: 368823601.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Aby zarejestrować się w
naszym serwisie wymagamy od Ciebie podania adresu mailowego, imienia,
nazwiska, adresu i numeru telefonu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne
abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Tobą w jej sprawie i
dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar.
Dodatkowo, możesz w swoim profilu przekazać nam więcej danych osobowych.
Podanie tych danych jest dobrowolne i pomoże nam spersonalizować kierowaną
do Ciebie ofertę oraz ułatwić kontakt. Tylko od Ciebie zależy czy podasz nam
więcej danych i w każdym momencie możesz zmienić swoje ustawienia.

Cel przetwarzania
Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie
umowy. My chcemy sprzedać nasze produkty, a Ty chcesz je kupić.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane, które nam podałeś posłużą nam do
celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające
informacje o dostępnych promocjach, konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś

dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i
wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje
odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi spamu.
Aby móc ciągle ulepszać nasz serwis, przetwarzamy dane, które nam podałeś dla
celów statystycznych.

Podstawa przetwarzania
Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla
realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać Twoje imię,
nazwisko i adres abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej maila byś mógł
się zarejestrować w naszym serwisie a my byśmy mogli się z Tobą skontaktować.
Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas
przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać
cofnięta.
Dane, które podajesz dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów
statystycznych. Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes.
Musimy wiedzieć co dzieje się w naszym serwisie a ponadto staramy się ciągle go
ulepszać.

Komu przekazujemy Twoje dane?
Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych
dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Poniżej
przedstawiamy wam kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy:
1) operator logistyczny i firmy kurierskie;
2) systemy płatności.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane. Gdy usuniesz
konto, Twoje dane będą jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres
przedawnienia roszczeń. Zawsze możesz się z nami skontaktować. Jeżeli masz
jakiekolwiek pytania, pisz do nas. Odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

Twoje prawa
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze
więcej, pisz śmiało. Odpowiemy! Pamiętaj, że:
● masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to
miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie
nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez
wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli
chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas.
● masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
● masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie
danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z
usunięciem konta z serwisu.
● masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać
ograniczenia tego przetwarzania;
● względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo
żądać ich przeniesienia;
● masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

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:
o

„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.

