Polityka prywatności strony www.budokrusz.pl
Dbamy o prywatność użytkowników i odwiedzających nasza Stronę.
Poniżej znajdziesz informacje o plikach cookies, które wykorzystujemy oraz sprawach związanych
z danymi osobowymi. Przygotowaliśmy je z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO)
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest BUDOKRUSZ S.A.
Dane osobowe i prywatność
Jeśli będziesz chciał kupić nasze produkty, albo skierować o nie pytanie lub nawiązać z nami
kontakt, zostaniesz poproszony o wskazanie danych osobowych, które umożliwią odpowiedź lub
sprzedaż towaru..
Dane przetwarzane są przez nas w celach, związanych z funkcjonowaniem Strony i sprzedażą
naszych towarów.
Cele przetwarzania:
− Sprzedaż towarów oferowanych na Stronie
− marketing bezpośredni (inny niż newsletter)
Podstawa przetwarzania danych:
W zależności od podejmowanych czynności, mogą to być:
− umowa sprzedaży albo dostawy lub działania podejmowane na żądanie, zmierzające do jej
zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
− obowiązki prawne w tym związane z rachunkowością i podatkami (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
− zgoda zainteresowane wyrażona na Stronie - (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
− prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu:
o w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
o w celu marketingu bezpośredniego,
o w celach analitycznych i statystycznych,
o w celu badania satysfakcji klienta.
Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia
umowy lub świadczenia usług (np. w przypadku umowy newslettera).
Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
•
•
•

brak możliwości korzystania z usług Strony, na przykład otrzymywania newslettera;
brak możliwość nawiązania kontaktu lub odpowiedzi na pytanie,
brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych,
oferowanych przez Stronę.

W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody.
PROFILOWANIE
Możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego dane osobowe. Polega to na

automatycznej ocenie, jakimi towarami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich
dotychczasowych działań podejmowanych na Stronie, składanych zamówień, przez wyświetlanie
profilowanych w treści.
OKRES PRZETWARZANIA
Dane będziemy przetwarzać tylko przez czas w którym:
•
•
•

cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, o ile była ona podstawą do ich uzyskania;
będziemy mieć ku temu podstawę i obowiązek prawny (zwłaszcza związany z
rachunkowością);
wygasną roszczenia związane z umową zawartą za pośrednictwem Strony .

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
•
•
•
•
•

dostępu do Twoich,
sprostowania danych osobowych,
usunięcia;
zmiany zakresu przetwarzania w tym ograniczenia;
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Dodatkowo masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
CIASTECZKA
Strona korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek), które:
•
•
•

są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
umożliwiają korzystanie ze wszystkich funkcji Strony;
nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia odbiorczego

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki
cookies i blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
Ciasteczka wykorzystywane są w celu:
•
•
•
•

zapamiętywania informacji o sesji,
statystycznych,
marketingowych,
udostępniania funkcji Strony.

Jeśli chcesz zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć je Twojej przeglądarce, skorzystaj z
pliku pomocy Twojej przeglądarki. Wciśnij klawisz F1 w przeglądarce.
USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług firm zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w
celach wskazanych w polityce). Odbiorcami danych mogą być:
•

Nasi pracownicy i współpracownicy na podstawie umów cywilnoprawnych,

•
•
•
•
•
•
•
•

Dostawca oprogramowania;
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej;
Firmy zapewniający system mailingowy lub usługi marketingowe;
Podmiot ułatwiający optymalizację Serwisu;
Portale społecznościowe ;
Dostawca pakietu biurowego;
Hostingodawca;
Właściwe organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani udostępnić im dane;

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UE
Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Dotyczy
to w szczególności portali społecznościowych
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
……………………………….

