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.
Administratorem Twoich danych osobowych a wiec podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi
dzieje, jesteśmy my: LE PATIO POLSKA sp. z o.o., wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS
0000444571, NIP 7010361306, REGON 146414895, kapitał zakładowy 200.000 złotych z siedzibą:
Warszawa, adres: ul. Olbrachta 94, 01-100 Warszawa, właściciel sklepu naszakawa.pl
Cele, w jakich zbieramy Twoje dane, takie jak: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, adres
oraz IP komputera, to:
•

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

•

utworzenia Konta,

•

świadczenia usług drogą elektroniczną,

•

rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych
oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów Sprzedaży
przez Sprzedawcę.

Partnerzy i inni odbiorcy
Wśród wskazanych odbiorców danych znajduję się Shoplo oraz firmy przewozowe, z których
korzystamy.
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.
W każdym momencie przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

Tam, gdzie podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w każdej chwili. Aby
to zrobić, wystarczy zalogować się do swojego panelu klienta i cofnąć zgody lub napisać do nas na
adres: info@lepatio.pl
Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu
jej wycofania.
Pamiętaj także, że masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo możesz wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania, a także żądać przeniesienia danych. Aby to zrobić, wystarczy zalogować się do
swojego panelu klienta i cofnąć zgody lub napisać do nas na adres: info@lepatio.pl
Jak długo przechowujemy Twoje dane? Ze względów bezpieczeństwa i trwania roszczeń okres
przechowywania kopii zapasowych wynosi 3 lata.

Pliki cookie
Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
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.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
o

o

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:
o

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Sklepu;

o
o
o

o

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.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą
być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

