POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest Bedlook Patrycja Krakowska z siedzibą w
Chojnowie przy ulicy Paderewskiego 20B/3, 59-225 Chojnów, NIP 6912551141, REGON
387377041.
Bedlook Patrycja Krakowska przetwarza dane osobowe swoich Klientów, zgodnie z
Rozporządzeniem 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
(„RODO”)
Bedlook Patrycja Krakowska zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki
odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, w szczególności w celu
zapewnienia, aby dane były przetwarzane w sposób zgodny z prawem i wyłącznie dla celów,
dla których zostały zebrane. Przetwarzanie odbywa się z zachowaniem praw
przysługujących osobom, których dane dotyczą.

W JAKIM CELU DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE?
Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z
udzielonej przez Ciebie zgody, przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora.
Wykorzystujemy dane osobowe, aby świadczyć nasze usługi tj. zawierać i wykonywać
umowy o sprzedaż produktów, podnosić jakość oferowanych produktów, wysyłać
powiadomienia, oferty i materiały promocyjne, chronić nasze prawa i interesy oraz prawa i
interesy osób trzecich, a także przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

Gromadzimy Twoje dane osobowe w momencie, gdy dostarczasz je nam bezpośrednio np.
zapisując się do naszego newslettera, korzystasz z plików cookies lub podobnej technologii,
a także w momencie, gdy otrzymujemy Twoje dane osobowe od osób trzecich.
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CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM?

Przesyłamy Twoje dane do innych podmiotów podczas procesu sprzedaży, np. firmom
kurierskim, w celu realizacji zamówienia, a także w celu spełnienia obowiązków
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA ODNOŚNIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz
prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub
przetwarzane na podstawie zgody, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
– przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu
administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE PRZETWARZANIA?

Nasza witryna korzysta z rozwiązań dostarczanych przez Yandex Metrica. Yandex Metrica
pozwala na analizowanie zachowań dzięki usługom, takim jak: heatmapy, nagrywanie
ruchów użytkownika na stronie, ścieżki konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników.
Yandex Metrica kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z witryny i są
generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one
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przesyłane i przechowywane na serwerach Yandex Metrica r. Kod śledzący Yandex Metrica
może zbierać poniższe informacje:
o

adres IP urządzenia (przechwytywane i przechowywane tylko w formie anonimowej),

o

rozmiar ekranu urządzenia,

o

typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia),

o

informacje o przeglądarce,

o

położenie geograficzne (tylko kraj),

o

preferowany język używany do wyświetlania strony internetowej.

Zbierane informacje wykorzystujemy do analizowania i rozwoju naszych witryn oraz usług w
ramach nich dostępnych. Korzystanie z tej witryny oraz innych stron w ramach eSprzedaż,
użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych informacji przez Hotjar,
zgodnie z ich indywidualnymi politykami prywatności. Pliki cookies wykorzystywane przez
Hotjar mają zróżnicowany czas trwania; niektóre wygasają po 365 dniach, niektóre zaraz po
zakończeniu sesji. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe działania, przejdź do strony:
https://www.hotjar.com/opt-out

3

