Polityka prywatności
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i
ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w
związku z korzystaniem przez nich usług dostępnych za
pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności usług obejmujących
prowadzenie kont użytkowników tego serwisu oraz wysyłki
newsletterów.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
firma pSOR Małgorzata Kossowska (NIP 5213163384).
3. Dane osobowe Klientów zbierane przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji
Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu
marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach
i ich zachowaniach w następujący sposób:
• poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
• poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka plików
“cookies” poniżej].
5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym
z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu
obsługi kontaktu informacyjnego.
7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane,
ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o
ochronie danych osobowych.
8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie
fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do
modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w
dowolnym momencie.
9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony
prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii
internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych
osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O

wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i
zrozumiały.
10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron
internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od
Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony
te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
11. Dodatkowe informacje o dotyczące danych osobowych Klientów
znajdują się w Regulaminie sklepu internetowego w sekcji „Dane
osobowe w sklepie internetowym”.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki
prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w
zakładce - KONTAKT.

Polityka plików cookie

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte
w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do
korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę
strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer,
czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator niniejszego serwisu jest podmiotem zamieszczającym
na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz
mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
• dopasowania zawartości strony internetowej do
indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim
pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego
preferencjami wyświetlić stronę;
• p r z yg o t o w y wa n i a s t a ty s ty k p o m a g a j ą c yc h p o z n a n i u
preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk
jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu
serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do
oceny popularności strony;
• możliwości logowania do serwisu;
• utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie
serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne
i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do
momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną

stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich
ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień
swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub
każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim
urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach
swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość
przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików
(cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce
internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych
funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w
urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego
partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych
dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

