Polityka prywatności
W tym dokumencie szczegółowo opisujemy sposoby postępowania z danymi osobowymi naszych
Klientów. Administratorem Państwa danych jest Chartbeat Agata Szadkowska, ul. Pelikana 2G/1,
05-500 Zgorzała (kontakt: sklep@wearchartbeat.pl, tel. 535 111 153).
1. Dane zbierane przez serwer, hosting
Wchodzenie na stronę sklepu www.wearchartbeat.plnie wymaga podawania żadnych danych
osobowych. Podczas każdego wejścia na stronę (wywołania), serwer na którym strona sklepu jest
umieszczona, zapisuje automatycznie logi. Są to zestawienia wszystkich zapytań wysyłanych przez
przeglądarkę, zawierają one np. listy wszystkich plików pobieranych na komputer odwiedzającego
czyli obrazki, zdjęcia, elementy grafiki itp. Ponadto serwer zbiera Państwa adres IP, dokładny czas
(datę i godzinę) wywołania, ilość przesłanych danych, dostawcę usług internetowych, z którego
korzystacie oraz dokumentuje sam fakt wywołania strony. Analizujemy te dane tylko po to, by
zapewnić optymalne i prawidłowe funkcjonowanie strony. Chodzi o to, aby zabezpieczyć interes nasz
oraz naszych Klientów poprzez możliwie najlepsze zaprezentowanie oferty. Po siedmiu dniach
wszystkie dane zarejestrowane przez serwer, o których mowa powyżej są automatycznie usuwane.
W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca
wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które
- w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - zostały zgromadzone w ramach korzystania z
naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym,
są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się
wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.
Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
2. Gromadzenie i przetwarzanie danych w celu realizacji umowy
Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują. Dzieje
się to podczas składania zamówienia lub kontaktu się z nami (np. za pomocą formularza
kontaktowego lub e-mailem). Wypełnienie niektórych pól jest obowiązkowe, ponieważ zawarte w nich
dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, której dotyczy
korespondencja. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia ani skontaktować się z nami. To,
jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych
przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po
wykonaniu umowy przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów
przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną
usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z
danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Państwa dane
możemy usunąć w każdej chwili, na Państwa żądanie. W tym celu należy wysłać wiadomość na

e-mail 
sklep@wearchartbeat.pli wyrazić taką chęć, bez potrzeby podawania jakiegokolwiek
uzasadnienia.
3. Przekazywanie danych
W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o
ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług
płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy
zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie
do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług
płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach
należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane
dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
Po złożeniu i opłaceniu zamówienia, a w przypadku wybrania sposobu płatności “za pobraniem”,
przekażemy Państwa dane (w tym: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu) w
zależności od wybranego sposobu dostawy wybranej firmie, aby móc wygenerować list przewozowy,
a wybrana firma kurierska mogła się z Państwem skontaktować, jeśli zajdzie taka potrzeba przed
dostarczeniem zamówienia w celu np. uzgodnienia szczegółów dostawy.
Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta. W tym celu należy wysłać wiadomość na
e-mail 
sklep@wearchartbeat.pli wyrazić taką chęć, bez potrzeby podawania jakiegokolwiek
uzasadnienia.
Firmy, które mogą otrzymać Państwa dane potrzebne do realizacji dostawy (w zależności od
wybranego sposobu dostawy) mają siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
● Poczta Polska S.A.,
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
● InPost S.A.
ul. Malborska 130
30-624 Kraków
● R2G Polska Sp. z o.o.
ul. F. Klimczaka 1
02-797 Warszawa
● Grupa IMAGE Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
● DPD Polska Sp. z o.o.
ul. Mineralna 15
02-274 Warszawa
● DPD Strefa Paczki Sp. z o.o.
ul. Mineralna 15
02-274 Warszawa
● TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.
ul. Annopol 19
03-236 Warszawa

● Shoplo Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4c
00-189 Warszawa
4. Newsletter
Jeśli podczas składania zamówienia wyrażą Państwo dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych
nam przez Państwa osobno w celu przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na
podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość
ze stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po
wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny
zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa
dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji
informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.
Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez
usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail.
● FreshMail Sp. z o.o.
al. 29 Listopada 155c
31-406 Kraków
5. Cookies i analityka internetowa
Aby umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów,
utrzymania zawartości koszyka podczas przeglądania oferty sklepu lub do celów badań rynkowych,
stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji
naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na
Państwa urządzeniu, z którego korzystacie do oglądania strony www.wearchartbeat.pl. Niektóre
używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej
zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym
dłużej i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe
cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki
internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o
stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych
przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W
menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany
ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:
Internet Explorer™:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: 
http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox™: 
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony
internetowej może zostać ograniczona.
Nasza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików
cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z
innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące
Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w
Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie
internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie
państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o
Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest
przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres
IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi
danymi Google.
Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie
internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony
internetowej. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie
uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony
internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego
przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.
Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com).
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny
certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta
ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających
certyfikat Privacy Shield.
Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo
zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital
Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać
informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w
określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików
cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.
Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej
firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy
ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej
oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez
Państwa ze strony internetowej - na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje
dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do
serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na
niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem
dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny
adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.

Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co
do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny
certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta
ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających
certyfikat Privacy Shield.
Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących
korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak
również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do
przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
6. Wtyczki portali społecznościowych
Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów
społecznościowych. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa
przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter, Pinterest lub
Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do
Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują
informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo
profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z
Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego
usługodawcy (niektóre serwery znajdują się poza terenem Unii Europejskiej, tj. w USA) i tam
przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to
usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa
profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na
przycisk z logotypem danego serwisu, na stronie z produktem, to odpowiednia informacja zostanie
również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te
zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym
jako Państwa kontakty.
Na stronie 
www.wearchartbeat.pljest dostępna także wtyczka umożliwiająca natychmiastowy kontakt
z operatorem sklepu w formie czatu. To udogodnienie pozwala na udzielenie Państwu wsparcia w
zakresie dotyczącym prezentowanej w naszym sklepie oferty i/lub złożonego przez Państwa
zamówienia. Do korzystania z tego udogodnienia konieczne jest skorzystanie z oferowanej przez
Facebook aplikacji Messengera. Nie ma konieczności przechodzenia na inną stronę, komunikacja
odbywa się w okienku wyświetlanym w ramach strony www.wearchartbeat.pl. Podczas korzystania z
czatu, Państwa przeglądarka łączy się z serwerami firmy Facebook, analogicznie jak w przypadku
korzystania z wyżej opisanej wtyczki społecznościowej. Ponadto podczas rozmowy tekstowej
pobieramy Państwa dane, wskazane w Państwa profilu na Facebooku, wśród nich jest miniatura
Państwa zdjęcia profilowego oraz podane w serwisie Facebook imię i nazwisko. Dane te, a także
treść konwersacji, nie są zapisywane ani archiwizowane w systemie informatycznym sklepu.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez
usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość
dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce
prywatności usługodawców.

http://www.
facebook.com/policy.php
http://help.
instagram.com/519522125107875
http://twitter
.com/en/privacy
http://policies.
google.com/privacy
http://policy.
pinterest.com/pl/privacy-policy
Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie
odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed
wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również
całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla
Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).
7. Prawa
Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas
przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych
danych lub ich przeniesienia.
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych
osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych
zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z
administratorem danych: Chartbeat Agata Szadkowska, ul. Pelikana 2G/1, 05-500 Zgorzała (e-mail:
sklep@wearchartbeat.pl, tel. 535 111 153)
Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów,
wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze
skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego,
mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce
w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających
z Państwa szczególnej sytuacji.
Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania
Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy
przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.
Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu
bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych
osobowych do powyższego celu. ********************************************************************
8. Polityka prywatności dotycząca kontaktów indywidualnych
Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przekazywane nam
w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym.
Dane te są przekazywane nam poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail, w tym również za
pośrednictwem formularza kontaktowego, pozostawienia prośby o kontakt telefoniczny czy też
skierowania zapytania za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji.

Dane te są przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego, ewentualnej archiwizacji korespondencji.
Szczegóły znajdują się poniżej.
Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chartbeat Agata Szadkowska, ul. Pelikana 2G/1,
05-500 Zgorzała (e-mail: sklep@wearchartbeat.pl, tel. 535111153)
Cele i podstawy przetwarzania
Dane przetwarzane są w następujących celach:
● odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z
prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest
Pana/Pani zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
● archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej
przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Informacja o wymogu/dobrowolności podanych danych
Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem nawiązania z nami kontaktu.
Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z
których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych:
● home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin,
● Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
– w celu przechowywania danych na serwerze skrzynki pocztowej.
Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym okresie mogą
zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji
uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w
przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia
danych (treści wiadomości e-mail lub sms).
Uprawnienia związane z przetwarzaniem
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
● prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
● prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
● prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali
Pana/Pani dane, może Pan/Pani żądać, abyśmy je usunęli),
● prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli
przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z
Panem/Panią działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/Pani prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
powinien Pan/Pani wskazać nam Pana/Pani szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem
uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy
przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania
przez nas danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też, że Pana/Pani dane są nam
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

● prawo do przenoszenia danych (ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe,
które Pan/Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody. Może nam
Pan/Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
● prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzamy
dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail
sklep@wearchartbeat.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy
musieli odpowiednio Pana/Panią zidentyfikować.
9. Zabezpieczenia, przechowywanie dokumentów
Przetwarzając Państwa dane osobowe, dokładamy wszelkich starań, by wszystkie podejmowane
czynności były dla Państwa danych bezpieczne. Logujemy się do systemu informatycznego sklepu
tylko przez komputery zabezpieczone hasłami, korzystając z zaufanych i zabezpieczonych łączy
internetowych. Dbamy, żeby hasła dostępowe były skomplikowane i regularnie zmieniane.
Miejsce, w którym przechowujemy wszystkie wydrukowane dokumenty posiada monitoring wizyjny
(kamery) i jest chronione alarmem wpiętym do systemu monitoringu. Niepotrzebne, wydrukowane
dokumenty są starannie niszczone za pomocą niszczarki do dokumentów.
Dokumenty księgowe zawierające dane osobowe Klientów (także paragony i rolki kontrolne z kasy
fiskalnej, które nie zawierają danych osobowych Klientów), przekazujemy do analiz księgowych
wynajętej w tym celu firmie, świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe:
● Biuro Rachunkowe ASSETS
Iwona Samoraj
ul. Jana Pawła II 41C
05-500 Piaseczno

