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Polityka prywatno?ci
Jakie dane o Tobie zbieramy?
Dane zbierane podczas rejestracji
Aby? móg? skorzysta? z niektórych funkcji naszego systemu b?dziesz musia? sie zarejestrowa?. Podczas rejestracji zapytamy Ci? o Twój adres
email oraz has?o jakiego b?dziesz u?ywa? na naszej witrynie.
Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Zanim b?dziemy mogli dokona? transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imi?, nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu, oraz dane dotycz?ce formy p?atno?ci, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, dat? wa?no?ci, numer CVV.
Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane s? dane dotycz?ce Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa
domeny, typ przegl?darki, typ systemu operacyjnego, itp.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz si? z nami
Gdy kontaktujesz si? z nami za pomoc? strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imi?,
nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W ?adnym wypadku nie b?dziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Dane zbierane podczas rejestracji b?d? wykorzystane wy??cznie do umo?liwienia Tobie zalogowania si? do naszego systemu. Rejestracja jest
obowi?zkowa je?eli chcesz dokona? zakupu.
Dane zbierana podczas transakcji zakupu b?d? wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieni?dzy oraz wys?ania
Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mog? w tym celu by? przekazane firmie obs?uguj?cej transakcje p?atnicze w celu obci???nia Twojej
karty kredytowej. Firma ta nie b?dzie wykorzystywa? tych danych w ?adnym innym celu. Podanie tych danych jest obowi?zkowe je?eli chcesz
dokona? zakupu.
Je?eli zapisa?e? si? na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyrazi?e? zgod? na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wys?ania
Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywa? Newsletter podczas rejestracji.
Dane zbierane automatycznie mog? by? u?yte do analizy zachowa? u?ytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych
demograficznych o naszych u?ytkownikach, lub do personalizacji zawarto?ci naszych stron internetowych. Dane te s? zbierane automatycznie o
ka?dym u?ytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomi?dzy Tob?, a naszym serwisem b?d? wykorzystane wy??cznie w celu odpowiedzi na Twoje
zapytanie.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mog? zosta? udost?pnione pracownikom
Inspektoratu zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy b?d? wymaga?y tego przepisy prawa, mo?emy udost?pni?
Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwo?ci.

W jaki sposób b?dziemy si? z Tob? kontaktowa??
Je?eli dokona?e? transakcji zakupu towaru, mo?esz otrzyma? od nas emaile dotycz?ce Twojej transakcji. Mo?emy równie? kontaktowa? si? z
Tob? telefonicznie, je?eli b?dziemy mieli wa?ne informacje dotycz?ce Twojej transakcji.
Je?eli zapisa?e? si? na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyrazi?e? zgod? na jego otrzymywanie, b?dziesz od nas otrzymywa? drog?
emailow? nasz Newsletter.

W jaki sposób mo?esz poinformowa? nas o zmianie danych?
Po zalogowaniu si? do systemu i wybraniu sekcji Dane, mo?esz wprowadzi? zmiany lub usun?? swoje dane osobowe zbierane podczas
rejestracji i u?ywane do zalogowania si? do systemu i wysy?ki Newslettera. Danych u?ytych do transakcji zakupu nie mo?na zmieni?, ani
usun??, gdy? s? one cz?sci? rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da si? zmieni? lub usun??.
Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
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Nasza strona internetowa mo?e wykorzystywa? ciasteczka, które s?u?? identyfikacji Twojej przegl?darki podczas korzystania z naszej strony,
aby?my wiedzieli jak? stron? Ci wy?wietli?. Ciasteczka nie zawieraj? ?adnych danych osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Komunikacja mi?dzy Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z u?yciem protoko?u SSL
(Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone s? przed wgl?dem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatno?ci.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powy?szej polityki prywatno?ci poprzez opublikowanie nowej polityki prywatno?ci na tej stronie.

Kontakt
Firma zbieraj?ca dane: Embroidery Design Studio sp. j., ul. Oszczepowa 32, 94-123 ?ód?, Polska

W razie dodatkowych pyta? dotycz?cych ochrony prywatno?ci, prosimy o kontakt korzystaj?c z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

