POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTENRETOWEGO
Dbamy o prywatność naszych klientów i chcemy, aby podczas korzystania z naszych usług czuli
się bezpiecznie i komfortowo. Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania
przez nas danych osobowych oraz plikach Cookies, wykorzystywanych przez nas Sklep.

I. Administrator danych osobowych
ArtStudio Metamorfozy Sp. z o.o.
ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 54/128, 03-982 Warszawa
NIP: 1133025100
REGON: 387813973

II. Dane osobowe i prywatność
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu.
Gwarantujemy, że Twoje dane są poufne i bezpieczne oraz, że nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim bez
Twojej zgody.

III. Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć do tego podstawę prawną.

IV. Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami
prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

V. Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, usunięcia ich, ograniczenia
przetwarzania lub przeniesienia danych do innego administratora. Ponad to w dowolnym momencie możesz
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie RODO.
Skontaktuj się z nami jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw pod adresem sklep@pokoje69.pl

V. Cookies
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych korzysta z tzw. plików Cookies. Pliki te są zapisywane w pamięci
Twojego urządzenia, umożliwiają Ci korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu. W każdej chwili możesz usunąć
pliki Cookies i blokować ich wykorzystanie w przyszłości.

W naszym sklepie wykorzystujemy pliki Cookies w celu zapamiętania informacji o Twojej sesji, udostępniania
funkcji Sklepu oraz na potrzeby marketingowe.

V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do naszych podwykonawców takich jak: dostawca płatności,
dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia naszego Sklepu, podmioty zapewniające system
mailingowy, podmioty zapewniające usługi marketingowe, podmioty zapewniającym wsparcie techniczne.
Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowym gwarantują stosowanie
odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy prawa.

V. Kontakt z administratorem
W razie pytań napisz do nas na adres e-mail: sklep@pokoje69.pl

