POLITYKA PRYWATNOŚCI
(Polityka ochrony danych osobowych)

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do
świadczenia usług jest Anna Kuśnierz, ul. Wodzisławska 52a, 43-200 Poręba, NIP:
6381838305, REGON: 383813539, e-mail: slomkizlaki@gmail.com, tel.: +48 602 410 839
(koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta).
2. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, w tym umowy
sprzedaży Produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu
bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik
wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W
szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych
dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z
Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z
prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są
zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w
jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych
osobowych.
4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników
przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje
organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wysokim poziomie. Administrator nie
udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. Administrator może
powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych
osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas
określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z
tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu
wycofania zgody.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do
treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych

ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane
dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w
przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych
7. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako
niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie
niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
9. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich
Klientów i Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy
między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody
osoby, której dane dotyczą, Administrator danych może stosować „profilowanie”, co
oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych
preferencji i zainteresowań. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty lub udzielenia
rabatu czy innej korzyści podejmowane są automatycznie na podstawie kryteriów takich jak
płeć, data urodzenia, adresy salonów, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i
częstotliwość realizowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system
informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Z
przyznanej korzyści można skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej
przyznaniu, lub z niej zrezygnować. W przypadku przetwarzania danych dla celów
marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przetwarzania opartego na prawnie
uzasadnionym interesie administratora, do celów badań naukowych, historycznych i
statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na
szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Administrator nie podejmuje decyzji, która
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie
wpływa na osobę, której dane dotyczą. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw,
wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa
do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego
stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego
przetwarzania danych.
10. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz
spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora
należy kontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu +48602410839 lub drogą
mailową slomkizlaki@gmail.com.
11. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane
w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer

PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy
się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
Niniejsza strona internetowa www.slomkizlaki.pl oraz wszystkie jej podstrony, oraz
subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach:
(a) tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć, w jaki sposób używany
jest Serwis oraz pomagają w jego rozwoju,
(b) optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek,
(c) mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania
treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie Serwisu, jak i np. w sieci reklamowej
Google (więcej szczegółów: https://support.google.com/adwords/answer/2407785);
W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi,
z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te
dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą
narzędzi, z których sam korzysta. Naszym partnerem jest Google Analytics (administrator
cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
(a) sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia przeglądarki internetowej;
(b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich
ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej
strony internetowej www.slomkizlaki.pl i jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość
określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików
cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość
całkowitego wyłączenia ich obsługi.
W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio
skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony
internetowej www.slomkizlaki.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można
uzyskać, korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z
jego dostawcą.
Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony
internetowej www.slomkizlaki.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo
telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików
cookies w celach wyżej określonych.

