
Polityka prywatności

serwisu internetowego twojcel.to

§1.

Zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  zobowiązujemy  się  do  zachowania

bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

§2.

Administratorem  Danych  Osobowych,  czyli  podmiotem  decydującym  o  tym,  jak  będą

wykorzystywane  dane  osobowe  jest:  Simple  Day  Sp.  z  o.o.,  ul.  Armii  Krajowej  2,  05-500

Piaseczno.

§3.

W naszym serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

–  imię  i  nazwisko  –  podczas  składania  zamówienia,  niezbędne  do  składania  zamówień  oraz

kontaktu;

– adres rozliczeniowy,  adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki  zamówionego towaru;

–  nr  telefonu  –  dane  służące  do  kontaktu  w  sprawie  realizacji  zleceń;

– adres e-mail – poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;

– adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie

jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)

Adresy IP oraz informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie

jak adres  IP (oraz inne informacje  zawarte w logach systemowych)  wykorzystywane są przez

administratora  serwera  w  celach  technicznych,  a  także  mogą  być  wykorzystywane  w  celach

statystycznych  –  do  zbierania  ogólnych  informacji  demograficznych  (np.  o  regionie,  z  którego

następuje połączenie).

Można zgodzić  się  na to,  aby wskazane powyżej  dane zostały  zapamiętane i  mogły być  bez

powtórnego  wpisywania  używane  przy  następnych  odwiedzinach  na  stronach  serwisu

internetowego. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta w

sposób  opisany  w  §  7  niniejszego  dokumentu,  to  jest  poprzez  przesłanie  e–mail  na  adres



info@twojcel.to lub listem poleconym na adres: Simple Day Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2, 05-500

Piaseczno.

Właściciele  innych witryn  nie  będą mieli  dostępu do tych danych.  Jeżeli  nie  zgadzasz się  na

personalizowanie  serwisu,  proponujemy  wyłączenie  obsługi  cookies  w  opcjach  przeglądarki

internetowej.

O ile wyrazili Państwo na to zgodę, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w

celach marketingowych własnych produktów Sklepu – Simple Day Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2,

05-500  Piaseczno.  Udzielona  przez  Użytkownika  serwisu  zgoda  może  być  w  każdym  czasie

cofnięta w sposób opisany w § 7 niniejszego dokumentu, to jest poprzez przesłanie e–mail na

adres info@twojcel.to lub listem poleconym na adres: Simple Day Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2,

05-500 Piaseczno.

§4.

Dobrowolne podanie danych osobowych jest konieczne w następujących przypadkach:

–  dokonując  zakupu w serwisie internetowym należy podać dane służące do zidentyfikowania

Kupującego

– rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i

ułatwić  zakupy  w  serwisie  internetowym

– zapisania  się  do  tzw.  newsletter-a  –  w  celu  uzyskiwania  informacji  o  promocjach  i  innych

informacji handlowych serwisu internetowego

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

–  umożliwienia  świadczenia  usługi  drogą  elektroniczną  oraz  pełnego  korzystania  z  serwisu

internetowego

– zakładania i  zarządzania kontem klienta oraz zapewnienia obsługi  konta klienta,  transakcji  i

rozwiązywania  problemów  technicznych

–  obsługi  zgłoszeń  (np.  przez  formularz  kontaktowy)

– kontaktowania się, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

Dodatkowo,  przepisy prawa wymagają  od nas przetwarzania  danych dla celów podatkowych i

rachunkowych.

Przetwarzamy  też  dane  osobowe  w  celach  wskazanych  poniżej,  na  podstawie  prawnie

uzasadnionego interesu serwisu internetowego, którym jest:



–  dopasowanie  reklam  zgodnie  z  uprzednio  przeglądanymi  treściami

– prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych

produktów

– kontaktowanie się,  w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,

poprzez dostępne kanały komunikacji,  w szczególności i  za zgodą – przez e-mail  oraz telefon

–  zapewnienie  obsługi  usług  płatniczych

–  zapewnienie  bezpieczeństwa  usług,  które  świadczymy  Ci  drogą  elektroniczną,  w  tym

przeciwdziałanie  oszustwom  i  nadużyciom  i  zapewnienie  bezpieczeństwa  ruchu

– prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności serwisu internetowego,

poprawy  działania  usług  czy  oszacowania  głównych  zainteresowań  i  potrzeb  odwiedzających

–  organizacja  programów  lojalnościowych,  konkursów  oraz  akcji  promocyjnych

–  windykacja  należności;  prowadzenie  postępowań  sądowych,  arbitrażowych  i  mediacyjnych

– prowadzenie analiz statystycznych

§5.

Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych

usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik serwisu ma prawo do ich usunięcia lub

nie korzystania z naszego serwisu internetowego.

§6.

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem współpracujących z serwisem

internetowym:

– operatorem systemu płatności PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań – na potrzeby

realizacji  przez  Państwa  płatności  online  w  serwisie  internetowym

– firmie kurierskiej i spedycyjnej InPost S.A., ul. Wielicka 28, BUSINESS PARK Budynek B, 30-552

Kraków – na potrzeby realizacji wysyłki do Państwa zamówionego towaru w serwisie internetowym

–  systemem  księgowym  wFirma,  którego  podmiotem  odpowiedzialnym  jest  Web  INnovative

Software  Sp.  z  o.o.,  ul.  Bolesława  Krzywoustego  105/21,  51-166  Wrocław  –  na  potrzeby

wystawienia  i  udostępnienia  Państwu  dokumentu  sprzedaży  w  serwisie  internetowym

– zanonimizowane, niektóre dane statystyczne są także przekazywane poza Europejski Obszar

Gospodarczy do Google LLC (w celach analiz statystyk serwisu internetowego) oraz do Facebook,

Inc. (w celach lepszego dostosowania reklam serwisu internetowego) w oparciu o odpowiednie



zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych,

zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W powyższych przypadkach ilość przekazywanych współpracującym z serwisem firmom danych

ograniczona  jest  do  wymaganego minimum i  umożliwia  poprawną realizację  zamówienia  oraz

funkcjonowanie serwisu internetowego.  Dane przekazywane są przez bezpieczne i  szyfrowane

połączenie z systemami teleinformatycznymi w/w podmiotów.

W/w  firmy  współpracujące  z  serwisem,  które  uzyskują  dostęp  do  przekazanych  przez

Użytkowników  serwisu  danych  zobowiązały  się  do  ochrony  danych  osobowych  w  zakresie

zgodnym  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz  do  przeszkolenia  swoich  pracowników  w

zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

Ponadto,  podane  przez  Państwa  informacje  mogą  zostać  udostępnione  właściwym  organom

władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W żadnym wypadku nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy

dane dostępu do konta bankowego.

§7.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku,

Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania,

uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie.

W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek serwisu internetowego, przesłać e–mail na

adres info@twojcel.to lub listem poleconym na adres: Simple Day Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2,

05-500 Piaseczno.

Gwarantujemy  także  spełnienie  wszystkich  praw  wynikających  z  ogólnego  rozporządzenia  o

ochronie  danych,  tj.  prawo  dostępu,  sprostowania  oraz  usunięcia  danych,  ograniczenia  ich

przetwarzania,  prawo  do  ich  przenoszenia,  niepodlegania  zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

osobowych.
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