POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych Klientów gromadzonych za pośrednictwem Sklepu
Internetowego jest Anna Opałka działająca jako właściciel firmy DzieCiuchy Anna Opałka z siedzibą
w Grójcu, ul. Bankowa 22, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, NIP: 521-317-37-44, REGON: 140722354, zwana dalej
Administratorem.
2. Klient może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej
sklep@dzieciuchy.com.pl lub telefonu: 601 428 722.
3. Każdy Klient, który przekazał Sklepowi Internetowemu swoje dane osobowe wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
4. Klient ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też
żądania usunięcia.
5. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane – poza przewoźnikiem – osobom trzecim, chyba że
po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody na takie działanie osób, których one dotyczą lub jeżeli
prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa.
6. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia.
8. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Administrator danych osobowych przetwarza dane Klienta w następujących celach i zakresie:
 Sklep Internetowy informuje, że stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę
danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. W tym celu
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Prawa dostępu do
danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje
te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko
ograniczona liczba uprawnionych osób zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 Materiały reklamowo - promocyjne Sklep Internetowy wysyła Klientom jedynie wówczas,
gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi,
jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na





otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym
Sklepie Internetowym. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty Sklepu Internetowego.
Na stronie Sklepu Internetowego zamieszczamy linki prowadzące do innych,
nieadministrowanych przez nas stron internetowych. Nie odpowiadamy za zawartość tychże
stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron.
Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność.
Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony,
zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
Sklep Internetowy posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są
zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych
o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb
i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję
przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach
odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu
Internetowego. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na
temat:
o sesji Użytkownika,
o ostatnio oglądanych produktów,
o oddania głosu w ankiecie.

