Polityka prywatności sklepu internetowego gawor-collection.pl

Ten tekst ma na celu poinformowanie jakie dane na temat odwiedzającego niniejszą witrynę są
zbierane i w jaki sposób mogą być wykorzystywane. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są
przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrażasz zgodę. Podanie danych osobowych i zgoda
na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu
realizacji przez nasz serwis zamówienia, w przypadku gdy postanowisz jednak nie podawać tych
danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy w stanie zrealizować Twojego
zamówienia. W naszym serwisie zawsze masz prawo, w każdej chwili, zaktualizować lub całkowicie
usunąć swoje dane osobowe. Jeśli nie wiesz jak to zrobić - obsługa naszego serwisu udzieli Ci w tym
zakresie pomocy. Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: biuro@gawor-collection.pl lub telefonicznie
12 333 72 72.
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo zakupów, dlatego zapewniamy, że nasza firma bardzo
restrykcyjnie przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dlatego dokładamy wszelkich
starań, aby Twoje dane osobowe były u nas bezpieczne, a Ty byś czuł się bezpiecznie korzystając
z sklepu internetowego www.gawor-collection.pl. Poniżej znajdziesz wszystkie odpowiedzi na pytania
dotyczące polityki prywatności naszego serwisu. Zachęcamy do zapoznania się z nią, a jeśli będziesz
mieć jeszcze jakieś pytania - chętnie na nie odpowiemy.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych www.gawor-collection.pl (dalej Administrator), czyli podmiotem
odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: Firma Handlowo
Produkcyjna Gawor, Piotr Gawor; Rzeszotary, ul. Pod Dębiną 71; 32-040 Świątniki Górne, NIP 9454195-39-17 REGON:356592602
2. Ochrona Twoich danych osobowych
Administrator dopełnia wszelkich starań i obowiązków określonych prawem, aby chronić Twoje dane
osobowe. Wdrożyliśmy zaplecze techniczne i organizację pracy zgodne z wymaganiami określonymi
w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz
wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dzięki tym wdrożeniom
zapewniamy że:
- Twoje połączenie ze sklepem jest szyfrowane SSL
- nasz system informatyczny spełnia najwyższe standardy ochrony
- stale śledzimy i unowocześniamy nasz system zgodnie z pojawiającymi się na rynku IT zmianami
Reagujemy zawsze, aby Twoje dane były najlepiej zabezpieczone i chronione. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.
3. Jakie dane osobowe podajesz i dlaczego?
3.1 PROCES REJESTRACJI W SKLEPIE

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w www.gaworcollection.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne
wypełnianie całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas. Oczywiście, aby dokonać
zakupu w naszym sklepie nie musisz się rejestrować - możesz wypełnić formularz zakupu
jednorazowo. W takim przypadku tracisz jednak możliwość dostępu do wszelkich udogodnień dla
zarejestrowanych kupujących. Jako zarejestrowany Klient po zalogowaniu masz również możliwość
weryfikacji statusu złożonego zamówienia i dostęp do historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i
zalogowany Klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać dane z www.gaworcollection.pl.
W trakcie rejestracji prosimy o:
a) imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i prawidłowego zaadresowania
przesyłki,
b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do
prawidłowego zaadresowania przesyłki,
c) adres e-mail – niezbędny do logowania do www.gawor-collection.pl i komunikacji związanej
z korzystaniem ze strony www.gawor-collection.pl,
d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru dostawy firmą kurierską (wymagany przez
przewoźnika).
Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez www.gawor-collection.pl i nie są
wykorzystywane w żaden inny sposób.
3.2 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji
zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są
automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
W trakcie składania zamówienia prosimy o:
a) imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i prawidłowego zaadresowania
przesyłki,
b) adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do
prawidłowego zaadresowania przesyłki,
c) adres e-mail – niezbędny do logowania do www.gawor-collection.pl i komunikacji związanej
z korzystaniem ze strony www.gawor-collection.pl,
d) numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru dostawy firmą kurierską (wymagany przez
przewoźnika).
W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie
dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego
bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez www.gawor-collection.pl.
3.3 KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA/BIULETYNU
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie
rejestracji lub składania zamówienia, prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane

będę informacje handlowe z serwisu www.gawor-collection.pl, z których w każdej chwili możesz
zrezygnować logując się na swoje konto w www.gawor-collection.pl lub klikając link anulujący
subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez Firma Handlowo Produkcyjna
Gawor, Piotr Gawor; Rzeszotary, ul. Pod Dębiną 71; 32-040 Świątniki Górne.

4. Dane pobierane automatycznie po wejściu na stronę www.gawor-collection.pl
4.1 SERWER www.gawor-collection.pl
System informatyczny, z którego korzysta sklep internetowy www.gawor-collection.pl, jak większość
sklepów internetowych, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego
korzystasz łącząc się ze stroną internetową www.gawor-collection.pl. Dane te gromadzone są jedynie
w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki
internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres
wejścia na stronę internetową www.gawor-collection.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie
optymalizacji naszego serwisu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania z niego. Dane
te nie są nigdy łączone z danymi podanymi w procesie rejestracji i zamawiania produktów i stanowią
jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
4.2 PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)
Strona www.gawor-collection.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych
umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.gawor-collection.pl rozpoznania
Ciebie i dostosowania www.gawor-collection.pl do Twoich potrzeb. Strona www.gawor-collection.pl
wykorzystuje cookies do:
a) zapamiętania zalogowania,
b) zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania sklepu internetowego www.gawor-collection.pl,
c) zapamiętania zawartości Twojego koszyka,
d) tworzenia statystyk i raportów funkcjonowania www.gawor-collection.pl.
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz
zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje
jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku
zablokowania plików cookies pochodzących z www.gawor-collection.pl nie możemy zagwarantować
jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies,
ale po zakończeniu odwiedzin w www.gawor-collection.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez
ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki
internetowej.
5. Komu udostępniamy dane osobowe naszych Klientów?
Tylko w szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi
udostępnienie zebranych danych organom państwowym, www.gawor-collection.pl dane takie
udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie
i celu wymienionym w niniejszej polityce prywatności.
6. Zmiany w polityce bezpieczeństwa www.gawor-collection.pl.

Sklep internetowy www.gawor-collection.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile
będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania
lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie
sklep internetowy www.gawor-collection.pl powiadomi Klientów drogą elektroniczną (na wskazany
przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w
życie nowej polityki prywatności.
7. Informacje końcowe.
Sklep internetowy www.gawor-collection.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila,
a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu. W przypadku
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych
osobowych zachęcamy do kontaktu.
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie
chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt.
W powyższych sprawach można korespondować z nami pod adresem: biuro@gawor-collection.pl
Lub:
Firma Handlowo Produkcyjna „GAWOR”, Piotr Gawor
Łęki 327, 32-425 Trzemeśnia

Data ogłoszenia polityki prywatności: 19 marca 2015 r.

