POLITYKA PRYWATNOŚCI
§.1
Postanowienia Ogólne
1. Administratorem

danych

jest

Adam

Janusz

prowadzący

działalność

gospodarczą pod nazwą Adam Janusz, ul. Północna 31E, 05-555 Przypki, NIP
7010141711, REGON 146633054,
2. Kontakt z Administratorem danych odbywa się za pośrednictwem adresu
email: info@urszi.pl
3. Ochrona

danych

odbywa

się

zgodnie

z

wymogami

powszechnie

obowiązujących przepisów prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest umowa pomiędzy
Klientem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której
dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie
danych Klienta jest niezbędne.
§.2
Definicje
1. Użyte Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:
1) „Administrator” – Adam Janusz prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Adam Janusz, ul. Północna 31E, 05-555 Przypki, NIP
7010141711, REGON 146633054,
2) „Usługodawca”- Adam Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Adam Janusz, ul. Północna 31E, 05-555 Przypki, NIP 7010141711,
REGON 146633054,
3) „Klient”- osoba fizyczna, która zawiera Umowę z Usługodawcą,
4) „Cookies”- są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i
przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Po
ponownym połączeniu przeglądarki ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj
urządzenia, z którego łączy się Klient. Parametry pozwalają na odczytanie
informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,
5) „Umowa”- umowa sprzedaży (o której mowa w art. 535 Kodeksu
cywilnego) Towarów zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem z
wykorzystaniem serwisu internetowego Usługodawcy.

§3.
Administrator Danych
1. Usługodawca jest administratorem danych Klientów Sklepu. Jeśli Klient
posiada Konto na stronie www.urszi.pl , to Usługodawca przetwarza jego dane
takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/do
doręczeń, adres IP.
2. Dane osobowe przetwarzane są:
1) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
2) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
3) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści
Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług
świadczonych drogą elektroniczną,
4) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów
(prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.
3. Każda

osoba,

której

dane

dotyczą

(jeżeli

Usługodawca

jest

ich

Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
4. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną
Usługodawca, może przetwarzać jedynie dane, które są:
1) niezbędne do rozliczenia Umowy oraz dochodzenia roszczeń z tytułu
płatności za realizację przez Usługodawcę Umowy,
2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji
Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia
jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Klienta,
3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z
usługi,
4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
5. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
6. Dane

osobowe

Usługodawcę
współpracuje.

przetwarzają

albo

osoby

przetwarzający,

wyłącznie
z

którymi

upoważnione
ściśle

przez

Usługodawca

§4.
Pliki Cookies
1. Witryna www.urszi.pl używa plików Cookies.
2. Stosowane przez Usługodawcę Cookies są bezpieczne dla Urządzenia
Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do
Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną
wartość.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Klienci
korzystają z witryn Usługodawcy, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu.
4. Cookies identyfikuje Klienta, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z
której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia
odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
5. Usługodawca stosuje pliki cookies, aby zoptymalizować i zwiększyć
wydajność

świadczonych

przez

niego

usług,

a

zebrane

dane

są

wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Adam Janusz.
6. Usługodawca wykorzystuje w witrynie następujące pliki cookies:
1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu;
4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu
strony internetowej itp.;
5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach,
w których Klient wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.

Powyższe dane Usługodawca zachowuje i wykorzystuje tylko do potrzeb
niezbędnych do wykonania danej funkcji.
8. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

