Lublin, dn. 20.02.2020 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
http://sklep.informatyk.support
Data publikacji: 20.02.2020 r.
Obowiązuje od: 20.02.2020 r.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zrozumienie naszych działań
dotyczących Państwa danych osobowych i sposobu ich przetwarzania. Korzystając
z naszej strony internetowej „sklep.informatyk.support”, wyrażają Państwo zgodę na
postanowienia zawarte w niniejszej Polityce.
1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów
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 (zwanych dalej RODO) jest firma
Krzysztof Kwiatkowski KDevel, ul. Pułaskiego 23A, 20-461 Lublin, NIP: 946230-55-20
2. We wszelkich sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o
kontakt:
●

za pomocą poczty elektronicznej: ;

●

pocztą tradycyjną: Krzysztof Kwiatkowski KDevel, ul. Pułaskiego 23A, 20461 Lublin

3. Cele przetwarzania danych:
●

●

●

4.

świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep na Państwa żądanie podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
marketing bezpośredni, w tym profilowanie danych - podstawa prawna: art.
6 ust. 1 lit. f) RODO;
monitorowanie odwiedzin Sklepu oraz efektywności kampanii reklamowych
Sklepu - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Możemy przekazywać zgromadzone i przetwarzane dane innym podmiotom:

●
●

podmiotom świadczącym dla nas usługi hostingu;
podmiotom świadczącym dla nas usługi analityczne.

Ilość przekazywanych danych ograniczymy do niezbędnego minimum.
Jeśli będą wymagać od nas tego przepisy prawa, udostępnimy Państwa dane
osobowe uprawnionym podmiotom, w szczególności organom wymiaru
sprawiedliwości.
5.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów
zarejestrowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - pod
warunkiem, że podmioty te zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz
gwarantują prawa osób, których dane dotyczą. Dane te zostaną przekazane w
takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów przetwarzania
wskazanych w punkcie 3.

6.

Ciasteczka (cookies)
Sklep używa plików cookies (zwanych również ciasteczkami) do

dostosowywania treści serwisu do zainteresowań i potrzeb użytkownika oraz
prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu.
Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniu również przez
współpracującą z nami firmę zewnętrzną - Google LLC (z siedzibą: 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA), dostawcę narzędzi:
●

Google Analytics - służącego do analizy zachowania użytkowników w Sklepie
oraz badania efektywności kampanii reklamowych. Na podstawie Państwa
numeru IP, danych technicznych Państwa urządzenia (np. rozmiar ekranu,
rodzaj przeglądarki czy systemu operacyjnego) i za pomocą zapisywanych
na urządzeniu plików cookies narzędzie to pozwala sprawdzić sposób
korzystania z witryny i kampanii reklamowych, określić czas spędzany na
poszczególnych stronach Sklepu, częstotliwość i źródło wejść na stronę
Sklepu;

●

Google Ads - służącego do prowadzenia kampanii reklamowych w
Internecie. Na podstawie Państwa numeru IP, danych technicznych Państwa
urządzenia (np. rozmiar ekranu, rodzaj systemu operacyjnego) i za pomocą
zapisywanych na urządzeniu plików cookies narzędzie to pozwala sprawdzić
efektywność kampanii reklamowych oraz zoptymalizować działania
reklamowe;

●

YouTube - służącego do emisji filmów wideo. Za pomocą zapisywanych przy
odtwarzaniu wideo na urządzeniu plików cookies zapamiętywane są Państwa
preferencje dotyczące wyświetlania filmów.
Mogą Państwo w każdej chwili kontrolować cookies poprzez ustawienia swojej
przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą
wpłynąć na funkcjonalność naszego Sklepu. Używając ciasteczek w wyżej
opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na
podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

7.

Przechowujemy Państwa informacje w bezpiecznych środowiskach pracy
chronionych przed publicznym dostępem. Stosujemy się do obowiązujących
powszechnie norm, by chronić dane osobowe.

8.

Podane dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia celów przetwarzania
wskazanych w punkcie 3, w zakresie i czasie wymaganym przez przepisy
prawa.

9.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

10. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony
danych osobowych.
11. Podane dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym z
wykorzystaniem profilowania. Profilowanie polega na zbieraniu informacji o
zainteresowaniach i potrzebach użytkownika, przewidywaniu jego zachowań
oraz tworzeniu na tej podstawie dopasowanych do jego profilu ofert
reklamowych. Użytkownik może wyrazić w dowolnym czasie sprzeciw wobec
profilowania danych, usuwając na swoim urządzeniu pliki cookie witryny oraz
blokując na nim ich dalsze zapisywanie.

