
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza  Polityka  Prywatności  określa  sposoby ochrony danych osobowych Klientów,

korzystających  ze  sklepu  internetowego  znajdującego  się  pod  adresem elektronicznym

www.dabadum.pl, zwanego dalej Sklepem.

Polityka Prywatności stanowi  Załącznik do  Regulaminu ww. sklepu internetowego.

Korzystając ze sklepu internetowego, w tym  składając zamówienie,   Klient  akceptuje

zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Administratorem danych osobowych Klientów  sklepu jest jego właściciel -  Magdalena

Kędracka  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Magdalena  Kędracka

PIANISSIMO  z  siedzibą  w  Książenicach  05-825  ul.  Cichociemnych  23,  wpisaną  do

Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  prowadzonej  przez

Ministra  Gospodarki,  posiadająca  numer identyfikacji  podatkowej NIP 534-232-48-14,

REGON 367037355 zwana dalej Sprzedawcą.  

1. Zakres zbierania danych:

a. Sprzedawca zbiera dane Klientów  korzystających ze Sklepu,  w szczególności

składających zamówienia w sposób określony w Regulaminie.

b. W  celu  złożenia  Zamówienia  Klient  powinien  podać  dane  zapewniające

możliwość jego realizacji oraz umożliwiające z nim kontakt a w szczególności:

imię i  nazwisko, adres poczty elektronicznej  (e-mail),  numeru telefonu a w

przypadku potrzeby wystawienia faktury na firmę - także NIP i dane firmy

Kupującego.

c. Podanie  danych  jest  dobrowolne  lecz  niezbędne  dla   realizacji  umowy

sprzedaży zawieranej  pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

1. Cel zbierania danych:

a.  Sprzedawca  przetwarza  dane  osobowe  Klientów  w celu   realizacji  umowy,  gdy

osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań

przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.



b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tej umowy.

c. Dane osobowe są zbierane w szczególności w celu: 

 rejestracji i utrzymywania konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 obsługi zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 obsługi reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 wysyłki  newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 obsługi komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 obsługi korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 realizacji obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 tworzenia archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń, 

jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 marketingu własnego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 analizy, statystyki i optymalizacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Prawo dostępu:

a. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych  oraz ich  poprawiania.

Przysługuje mu prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych

oraz wyrażania bądź cofnięcia  zgody na ich przetwarzanie oraz  prawo żądania ich

usunięcie gdy jest to zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

b. Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego

dane osobowe. 

c. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez

przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

d. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych osobowych Klienta ,

jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają

tego obowiązujące przepisy prawa.

e. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu

podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

3. Dostęp do danych  osób trzecich:



Dane  osobowe  Klientów  nie  będą  udostępniane  osobom  trzecim  za  wyjątkiem

podmiotów  uprawnionych  do ich otrzymania  na mocy obowiązujących przepisów

prawa. 

4. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych:

a. Sprzedawca  oświadcza,  że  przetwarza  dane  osobowe  Zamawiających  zgodnie  z

Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  27  kwietnia

2016r. (RODO)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz

prawodawstwem krajowym.

b. Sprzedawca  oświadcza,  że  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające

ochronę  przetwarzanych  danych  odpowiednią  do  zagrożeń  oraz  kategorii  danych

objętych  ochroną,  a  w  szczególności  zabezpiecza  dane  osobowe  Klientów  przed

nieupoważnionym dostępem,  utratą czy uszkodzeniem.

5. Polityka Cookies :

a. Sklep  posługuje się  plikami  cookies.  Pliki  te  są  zapisywane na  komputerze Klienta

sklepu przez serwer i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Sklepu.

b. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej

Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej.

W  szczególności  pliki  te  pozwalają  rozpoznać  urządzenie  Klienta  Sklepu  i

odpowiednio  wyświetlić  stronę  internetową,  dostosowaną  do  jego  indywidualnych

potrzeb,  a  także do tworzenia statystyk,  które pomagają zrozumieć,  w jaki  sposób

Klienci   Sklepu  korzystają  ze  stron  internetowych,  co  umożliwia  ulepszanie  ich

struktury i zawartości.

c. Klient  może  w  każdej  chwili   wyłączyć  w  swojej  przeglądarce  internetowej  opcję

przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość,  że w niektórych przypadkach

odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

6. Pytania wnioski i sugestie:

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony danych osobowych Klienta

prosimy zgłaszać na adres info@dabadum.pl

 


