Polityka prywatności i cookies
Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich
danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te
zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych jest PROFICENCE Leszek Opala, Os. Centrum 3/3, 64-330 Opalenica,
NIP: 7881829698, REGON: 301353895, który prowadzi sklep internetowy („Sklep”) pod adresem
www.garrarufacosmetics.pl.
Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy
Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając
swoje zamówienie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem e-maila. Z przekazanych przez Państwa
danych korzystamy w celu wykonania umowy (realizacja Twojego zamówienia w naszym Sklepie)
i odpowiedzi na Państwa zapytania. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne ale może być
konieczne do zawarcia umowy (realizacja Twojego zamówienia w naszym Sklepie).
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi
przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
Po wykonaniu umowy, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów
przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną
usunięte.
Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym
W celu wykonania umowy (realizacja Twojego zamówienia w naszym Sklepie) przekazujemy Państwa
dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą. O ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych
towarów przekazujemy firmie kurierskiej Państwa numer telefonu lub adres e-mail. Pozwoli to firmie
kurierskiej skontaktować się z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub
uzgodnienia dostawy.
Podczas realizacji procesu zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym
celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez
nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych.
Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:









Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego;
Podmiot realizujący dostawę towarów;
Dostawca płatności;
Biuro księgowe;
Dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie do
fakturowania);
Podmiot zapewniający system mailingowy;
Podmiot zapewniający usługi statystyczne;
Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do
udostępnienia im danych;

Cookies i analityka internetowa
Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu
wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych
stronach tzw. pliki cookies.
Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu
końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki
internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa
urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na
stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa
przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać
informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu
w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne
sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące
zmiany ustawień cookies.
Cookies wykorzystywane są w następujących celach:







Konfiguracji sklepu;
Realizacji zamówienia (obsługa koszyka zmówienia i płatności);
Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności sklepu;
Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych;
Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem
narzędzia internetowej reklamy;
Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych;
Twoje uprawnienia

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas
przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych
danych lub ich przeniesienia.
W dowolnym momencie możesz wnieś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Jeśli uznasz, że
Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.
Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z nami na nasz adres e-mail
kontakt@garrarufacosmetics.pl

