POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.PANIZAKRETKA.PL

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
Klientów, przez Administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep, zwany dalej
Sprzedawcą.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Zielono Mi Agnieszka Jarosioska
z siedzibą w Grzędach ul. Ogrodowa 25 05-555 Tarczyn NIP: 123-123-95-00 REGON: 361426340.
3. W trosce o bezpieczeostwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury
i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Informacje te
(w tym dane osobowe Klientów) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do
przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeostwa SSL, dzięki czemu proces
przekazywania danych jest szyfrowany. Procedury i zalecenia są stale sprawdzane pod kątem
zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach
prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach,
w których przepisy prawa upoważniają Sprzedawcę do przetwarzania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Strona www.panizakretka.pl realizuje funkcje pozyskiwania niezbędnych informacji o Kliencie
i jego zachowaniach w następujący sposób:
a) podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, nr telefonu, adres email)
b) przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu,
adres e-mail, uwagi do zamówienia dotyczące dostawy: piętro dostawy, kod do domofonu).
c) przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail)
6. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi
jednoosobową działalnośd gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora
danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak
również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących
towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych Klientów dokonujących
w Sklepie zakupu towarów z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Paynow,
Sprzedawca otrzymuje te dane od Paynow, za zgodą Klientów oraz w zakresie niezbędnym do
realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa
się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z
dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Strona www.panizakretka.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klienta.
8. Klienci mogą przeglądad Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez
uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
9. Dane osobowe Klienta mogą byd udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane
osobowe Klientów mogą byd także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym
zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności
związane z zawartą z umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu
zawieranych umów.
10. Do przetwarzanych danych podawanych na stronie www.panizakretka.pl przysługuje wgląd
Klientowi, który je tam umieścił. Klient ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania
przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Sklepu, na które może
wpłynąd rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych
osobowych oraz rozwój naszego Sklepu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informowad
w sposób widoczny i zrozumiały drogą elektroniczną co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie
nowej polityki prywatności.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
Paostwa dyspozycji - nasze dane znaleźd można w zakładce - KONTAKT.

