POLITYKA PRYWATNOŒCI
1.Jakie dane s¹ zbierane?
Dane zbierane podczas zakupu.
Zanim bêd¹ Pañstwo mogli dokonaæ transakcji zakupu towaru w naszej firmie zapytamy Pañstwa o imiê,
nazwisko, adres mailowy, nazwê firmy, adres dostawy, numer telefonu, oraz dane dotycz¹ce wystawienia
faktury.
Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane s¹ dane dotycz¹ce Twojej
wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przegl¹darki, typ systemu operacyjnego, itp.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz siê z nami
Gdy kontaktujesz siê z nami za pomoc¹ strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam
swoje dane osobowe, np. imiê, nazwisko, adres email, itp.
2.W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W ¿adnym wypadku nie bêdziemy sprzedawali danych zebranych o Pañstwie podmiotom trzecim.
Dane zbierane podczas transakcji zakupu bêd¹ wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania
od Pañstwa pieniêdzy oraz wys³ania Pañstwu zamówionego towaru. Podanie tych danych jest
obowi¹zkowe je¿eli chc¹ Pañstwo dokonaæ zakupu.
Je¿eli s¹ Pañstwo naszym sta³ym klientem bêdziemy siê z Pañstwem kontaktowaæ telefonicznie lub
mailowo w celu przedstawienia aktualnych promocji.
Dane zbierane automatycznie mog¹ byæ u¿yte do analizy zachowañ u¿ytkowników na naszej stronie
internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych u¿ytkownikach, lub do personalizacji
zawartoœci naszych stron internetowych. Dane te s¹ zbierane automatycznie o ka¿dym u¿ytkowniku.
Dane zbierane w trakcie Pañstwa korespondencji z naszymi pracownikami bêd¹ wykorzystane wy³¹cznie
w celu odpowiedzi na Pañstwa zg³oszenie.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mog¹ zostaæ
udostêpnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy bêd¹ wymaga³y tego
przepisy prawa, mo¿emy udostêpniæ Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwoœci.
3.W jaki sposób bêdziemy siê z Pañstwem kontaktowaæ?
Je¿eli dokonali Pañstwo transakcji zakupu towaru zostali Pañstwo automatycznie zapisani w naszej
bazie i bêdziemy Pañstwa informowaæ drog¹ mailow¹ lub telefonicznie o aktualnoœciach i nowoœciach
w ofercie. Bêdziemy równie¿ kontaktowaæ siê z Pañstwem w celu zaproszenia do sk³adania kolejnych
zamówieñ.
4.W jaki sposób mog¹ Pañstwo poinformowaæ nas o zmianie danych?
Mog¹ Pañstwo drog¹ mailow¹ poinformowaæ nas o zmianie danych lub poprosiæ o usuniêcie z bazy
danych osobowych zbieranych podczas dokonywania transakcji. Danych u¿ytych do transakcji zakupu
nie mo¿na zmieniæ, ani usun¹æ, gdy¿ s¹ one czêœci¹ faktury i listów przewozowych. Danych zbieranych
automatycznie nie da siê zmieniæ lub usun¹æ.
5.W jaki sposób zabezpieczamy Pañstwa dane osobowe?
Sposób komunikacji Pañstwa komputera z serwerem naszej firmy jest ca³kowicie bezpieczny i
niewidoczny dla osób trzecich, korzystaj¹cych z Internetu.
6.Zmiana Polityki Prywatnoœci
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powy¿szej polityki prywatnoœci poprzez opublikowanie polityki
prywatnoœci na tej stronie.
Firma zbieraj¹ca dane :
Cukierki Reklamowe Konstancja Do³êga Do³êgowska
Ul. Podgórna 16
05-822 Milanówek
W razie dodatkowych pytañ dotycz¹cych ochrony prywatnoœci, prosimy o kontakt pod adresem
mailowym: poczta@krowki.pl

