POLITYKA PRYWATNOŚCI
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.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
4. 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;
5. 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.
6. 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.
7. 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).
8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl
lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

WYRAŻENIE ZGODY NA OTRZYMANIE NEWSLETTERA
Zaznaczenie zgody oraz podanie adresu mailowego jest jednoznaczne na chęć otrzymywania informacji o
wyjątkowych promocjach oraz aktualnościach związanych z działalnością naszej marki. Należy
pamiętać że zawsze można cofnąć swoją zgodę. Chcemy abyś wiedział, że poważnie podchodzimy do
ochrony Twoich danych osobowych. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, możesz
się z nami zawsze skontaktować. W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o napisania maila
na adrescontact@angelikajozefczyk.com
Zależy nam na jak najpełniejszym dopasowaniu naszej oferty do Twoich potrzeb. Dlatego przygotowaliśmy
dla Ciebie szereg informacji, które naszym zdaniem są istotne.
1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie AJ STUDIO DESIGN, z siedzibą w Pabianicach,
NIP 7312053352 (dalej Administrator).
2. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
3. Zaznaczyłeś, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora w
celach marketingowych oraz komunikowanie się z Tobą w celu informowania o promocjach i
konkursach.
4. Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Wyrażenie zgody nie jest niezbędne by
kupować w naszym sklepie a jej odmowa nie ponosi za sobą żadnych konsekwencji.
5. Przy złożeniu zamówienia podałeś nam swoje imię, adres mailowy i numer telefonu. Tych danych nie
będziemy przetwarzać w celach marketingowych. Chcemy się z Tobą kontaktować i informować Cię o
promocjach i konkursach w naszym sklepie jedynie przez podany dobrowolnie adres mailowy.
6. Kontakt z administratorem odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych jest możliwy pod
numerem telefonu 512390735 lub przez maila contact@angelikajozefczyk.com .
7. Twój adres mailowy będziemy przechowywać tylko jeśli będziemy nadal wysyłać do Ciebie newsletter.
Jeżeli nie będziesz już nim zainteresowany możesz w każdej chwili wycofać złożoną zgodę.
8. Twój adres mailowy będzie nam służył do komunikacji z Tobą. Będziemy za jego pomocą przesyłać
informacje o naszych usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
9. Twój numer telefonu będzie nam służył do komunikacji z Tobą jedynie w momencie realizacji złożonego
zamówienia.
10. Twoje imię, nazwisko i adres wykorzystamy jedynie w momencie realizacji złożonego zamówienia.
11. Jeżeli Twoje dane osobowe zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
12. Jako Administrator korzystamy jedynie z zewnętrznych usługodawców w postaci firm kurierskich
widocznych w procesie składania zamówienia przy dobrowolnym wyborze sposobu wysyłki przez klienta
składającego zamówienie (GLS lub Poczta Polska). W momencie realizacji zamówienia zostaną
wykorzystane jedynie dane umożliwiające realizacje wysyłki zgodnie z danymi podanymi przez klienta:
imię, nazwisko, nr tel., adres.
13. Dane klientów nie są udostępniane żadnym innym firmom zewnętrznym.

