POLITYKA PRYWATNOŚCI

Chcąc dopasować nasze treści do Twoich potrzeb korzystamy
na naszych stronach z technologii pozwalających nam zbierać
Twoje dane osobowe. Pragniemy poinformować Cię dokładnie co
zbieramy, dlaczego to zbieramy i czego możesz od nas oczekiwać.
•
•

•

•
•

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.
Zbieramy dane zapisane w cookie w celu dopasowania treści do Twoich potrzeb.
Pisząc o „treściach” mamy na myśli zarówno to, co publikujemy w naszym serwisie,
jak również to, co wyświetlają Ci nasi partnerzy. Pisząc o „dopasowaniu” mamy
na myśli uczynienie treści ciekawszymi dla Ciebie. Dane zapisane w cookie
umożliwiają nam bowiem analizowanie twoich zachowań. Ich zbieranie jest oparte
o wyrażoną przez Ciebie zgodę.
Aby wysyłać Ci newsletter
◦
Abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie
◦
Aby nasi zaufani partnerzy mogli Ci wysyłać informacje handlowe
◦
Zbieramy Twoje dane osobowe w celu personalizowania wyświetlanych Ci
◦
reklam i dostosowania do Twoich preferencji prezentowanych Ci treści
marketingowych. Innymi słowy celem naszego działania jest profilowanie,
a więc tworzenie na podstawie dostępnych nam informacji
Twojego portretu. Dzięki takiemu wykorzystaniu danych możemy wyświetlić
Ci reklamę, która Cię zainteresuje. Robimy to w oparciu o wyrażoną
przez Ciebie zgodę.
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.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
Administratorem Twoich danych osobowych a wiec podmiotem odpowiedzialnym
za to, co się z nimi dzieje, jesteśmy my:
Patchouli Agnieszka Adamczak
ul. Fregatowa 18
60-480 Poznań
NIP: 7772912845

•

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

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;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
◦
Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;
W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). 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:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
◦
ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład
◦
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
ramach Sklepu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
◦
korzystania ze stron internetowych Sklepu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
◦
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
◦
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
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).
Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
Pamiętaj, że Administratorem Twoich danych jest: Shoplo, z siedzibą w Warszawie,
ul. Inflancka 4c 00-189 Warszawa a odbiorcami danych są również zewnętrzne
usługi integrowane z platformą e-commerce. Jeśli
wymaga tego od nas obowiązujące nas prawo, musimy przekazać Twoje dane
osobowe uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe
czy organy ścigania.
◦

•

•

•

•
•

•

Zawsze możesz poprawić, sprostować swoje dane, cofnąć zgodę w
dowolnym momencie, a nawet żądać przeniesienia lub usunięcia danych. Twoje

dane są niezbędne do realizacji zamówienia. Twoje dane będą przechowywane
tak długo, jak to będzie niezbędne, aby zabezpieczyć Twoje prawa (np. okres
rękojmi lub przedawnienia, gdy kupujesz produkt). Jeżeli masz jakiekolwiek pytania
lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: hello@patchouli.pl. Twoje bezpieczeństwo
i zaufanie jest dla nas najważniejsze!

