POLITYKA PRYWATNOŚCI
SZYMONKUDLA.PL/SKLEP
§1
Podmiot przetwarzający dane osobowe oraz cel gromadzenia danych osobowych
1.
Dane osobowe podawane podczas rejestracji i korzystania ze strony internetowej
szymonkudla.pl/sklep są przetwarzane przez firmę:
Szymon Kudła – Inspiracje i Energia
ul. Kopińska 31 lok. 1, 02-327 Warszawa
NIP: 5251111538, REGON: 016333373
która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2.
Dane osobowe przetwarzane są:
a. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i
realizacji składanych zamówień;
b. w celu realizacji składanych zapytań ofertowych oraz zamówień na produkty znajdujące się w
ofercie Sklepu;
c. w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od
umowy (zwrotu towaru);
d. w przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie
drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe będą przetwarzane przez nas również
w celu przekazywania informacji o publikacjach i wykładach inspiracyjnych Szymona Kudły.
3.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez nas
może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów.
4.
Powierzając dane osobowe, Klient ma prawo do wglądu, żądania aktualizacji lub ich usunięcia.
§2
Zasady bezpieczeństwa

Polityka prywatności sklepu internetowego szymonkudla.pl/sklep
Wersja 1.0 (obowiązująca od: 5 listopada 2019)

Strona 1 z 3

1.
Sklep zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz
organizacyjnym, które mają na celu niedopuszczenie do bezprawnego przetwarzania danych oraz ich
przypadkowej utraty, zniszczenia oraz uszkodzenia. Niezależnie od powyższego, Sklep dokłada
wszelkich starań, aby informacje osobowe zawsze były:
a. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
b. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c. przechowywane nie dłużej niż to konieczne,
d. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z
prawem do zastrzeżenia udostępniania,
e. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
2.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa danych należy pamiętać o:
a. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w
poszukiwaniu wirusów;
b. korzystaniu ze Sklepu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których
zainstalowano wyłącznie sprawdzone i legalne oprogramowanie. Korzystanie z cudzych
komputerów rodzi ryzyko przechwycenia np. danych dotyczących płatności elektronicznych.
§3
Polityka cookies
1.
Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
2.
Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki
cookies nie zawierają danych, na podstawie których można ustalić czyjąś tożsamość. Pliki te nie są w
żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Klienta i nie zmieniają ustawień urządzenia ani
zainstalowanego na nim oprogramowania.
3.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
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4.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
5.
W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”.
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach Sklepu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
c. statystyczne pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Sklepu;
d. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wyglądu strony internetowej itp.
6.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o
ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Sklepu.
_____________________________
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