Polityka prywatności
Bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych naszych Klientów (Użytkowników
Sklepu) są dla nas priorytetem. Poniżej przedstawiamy informacje i zasady, którymi
się kierujemy, aby zapewnić, że zakupy w naszym sklepie są nie tylko przyjemne,
ale także bezpieczne i zrozumiałe.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy pisać na adres sklep@missdeco.pl
Odpowiemy na wszystkie pytania!
Względem danych osobowych naszych klientów jesteśmy administratorem. Nasze
dane:
Missdeco Izabela Dziedzic, z siedzibą w Zagacie 243, 32-070 Czernichów, NIP: 676108-15-29.
Rejestrując się w naszym sklepie podajesz nam imię, nazwisko i adres email. Są to
dane niezbędne do świadczenia naszych usług.
Główną podstawą przetwarzania danych osobowych naszych klientów jest umowa,
którą z nami zawierają dokonując zakupu w naszym sklepie. Jeżeli Użytkownik
Sklepu wyrazi na to zgodę, przetwarzamy jego dane osobowe także w celu
przesyłania newslettera. Dane Użytkownika Sklepu (imię oraz adres email) są także
przetwarzane przez nas w celu nawiązania kontaktu (formularz kontaktowy).
Dane naszych klientów są nam niezbędne abyśmy mogli świadczyć nasze usługi.
Przetwarzamy zatem dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem Sklepu.
Oczywiście, nie jesteśmy samowystarczalni i przekazujemy Twoje dane także do
naszych - wyłącznie zaufanych - partnerów, bez których nie bylibyśmy w stanie
świadczyć naszych usług, takich jak np. dostawa towarów, obsługa płatności i
wysyłka newslettera. Nasza firma nigdy nie przekazuje danych swoich Klientów ani
Klientów Końcowych brokerom danych.
Jeśli Użytkownik Sklepu korzysta z naszych usług lub jest na naszej stronie
internetowej, jego aktywność będzie przez nas monitorowana i analizowana w celu
lepszego poznania i dostosowania naszych usług. Automatyczne przetwarzanie
danych osobowych to profilowanie, jednak na jego podstawie nie podejmujemy
żadnych wiążących decyzji, które mogłyby mieć wpływ na prawa naszych klientów.
Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Dane Użytkowników Sklepu
przekazujemy następującym kategoriom podmiotów:
1.
2.
3.
4.

biuro rachunkowe, które pomaga nam w obsłudze księgowej,
systemy płatności, które obsługują płatności online,
systemy do komunikacji, które pozwalają na kontakt z Tobą,
firmy spedycyjne, które dostarczają zamówienia dla naszych klientów

Dopóki Użytkownik Sklepu korzysta z naszych usług, jego dane są przez nas
przechowywane i przetwarzane. Po usunięciu konta z serwisu, przetwarzanie danych
naszych klientów polega na ich przechowywaniu przez okres odpowiadający okresowi

przedawnienia roszczeń. Chcemy w ten sposób zabezpieczyć prawa naszych
klientów.
Nasi klienci będą informowani z wyprzedzeniem o każdej aktualizacji naszej polityki
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:
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;
o 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:
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 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
ramach Sklepu;
o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Sklepu;
o „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.;
o „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.
11. W każdej chwili Użytkownik Sklepu może wyłączyć pliki cookies dla konkretnej
witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń ze swojej przeglądarki:
•

•

•

•

•
•

W przeglądarce Mozilla Firefox W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje"
i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia,
że Użytkownik nie chce być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych
ciasteczek poszczególnych witryn.
W przeglądarce Microsoft Internet Explorer W menu "Narzędzia" należy
wybrać "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym
suwakiem Użytkownik może regulować ogólny poziom prywatności albo
przyciskiem "Witryny" zarządza ustawieniami poszczególnych serwisów
internetowych.
W przeglądarce Google Chrome W menu ukrytym pod trzema poziomymi
kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybierać
"Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości
czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji",
który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
W przeglądarce Opera Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu należy
otworzyć menu i wybrać w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię
przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików
cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do
bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
W przeglądarce Safari W menu "Safari" należy wybrać "Preferencje" i w
nich zakładkę "Prywatność". Znajdują się w niej liczne opcje dotyczące
plików cookie.
W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego
zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na
stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.

