Polityka prywatności
Toczenie w Drewnie
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka) opracowana została w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zawieraniem i wykonywaniem umów sprzedaży.
Określa zasady zbierania, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych pozyskiwanych w trakcie wizyty użytkownika w sklepie i serwisie internetowym Toczenie w Drewnie
(dalej: Sklep) lub dokonywania w nim zakupów.
2. Sklep działa pod adresem www.toczeniewdrewnie.com.pl i prowadzony jest przez TwD s.c.
Ryszard Donitza, Robert Donitza, z siedzibą w Steblowie (47-300), ul. Prudnicka 21,
NIP 1990112358, REGON 360905660 (dalej: Sprzedający).
3. Administratorem danych osobowych jest TwD s.c. Ryszard Donitza, Robert Donitza, z siedzibą w Steblowie (47-300), ul. Prudnicka 21 (dalej: Administrator).
§ 2. DANE ZBIERANE W TRAKCIE REJESTRACJI KONTA I ZAMAWIANIA PRODUKTÓW
1. Sklep zbiera wyłącznie te dane, które są niezbędne do prawidłowej obsługi zamówień.
2. W celu zarejestrowania konta należy na stronie www.toczeniewdrewnie.com.pl wybrać opcję „Rejestracja” oraz wypełnić formularz rejestracyjny podając:
a) adres e-mail,
b) hasło logowania,
a następnie wybrać opcję „Zarejestruj się”. W dalszej kolejności Klient może uzupełnić swoje konto o następujące dane opcjonalne:
c) adres dostawy,
d) imię i nazwisko,
e) numer telefonu.
3. W celu potwierdzenia rejestracji konta użytkownik aktywuje link w wiadomości przesłanej
na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.
4. Podanie danych wyszczególnionych w § 2 pkt. 2 jest dobrowolne, lecz ich niepodanie bądź
błędne podanie może uniemożliwić dokonywanie zakupów lub prawidłową obsługę zamówienia. Dane te użytkownik może samodzielnie i w dowolnym czasie poprawiać bądź
usuwać.
5. W trakcie składania zamówienia w Sklepie (w ramach zarejestrowanego konta lub zakupów
bez rejestracji), w celu prawidłowej jego obsługi, Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres dostawy,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu.
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§ 3. DANE ZBIERANE W SPOSÓB AUTOMATYCZNY
1. W sposób automatyczny Sklep zbiera dane zawarte w:
a) plikach cookies,
b) logach dziennika.
2. Pliki cookies wysyłane są przez Sklep i zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu ułatwienia i przyspieszenia korzystania z witryny a w szczególności w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
3. Sklep stosuje następujące rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
c) zewnętrzne, zamieszczane na urządzeniu użytkownika przez podmioty trzecie współpracujące ze Sklepem w następujących celach:
− zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych, np. Google Analytics,
− prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense,
− wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, np. Facebook.
4. Każdy użytkownik może samodzielnie zadecydować o instalacji plików cookies bądź ich
usunięciu z pamięci urządzenia. W tym celu należy odpowiednio skonfigurować posiadaną
przeglądarkę internetową.
5. Więcej
informacji
o
plikach
cookies
można
znaleźć
na
stronie
http://wszystkoociasteczkach.pl/
6. W trakcie wizyty użytkownika w Sklepie, w ramach logów dziennika zbierane są anonimowo informacje o adresie IP, adresie strony, z której użytkownik wszedł na stronę Sklepu, rodzaju stosowanej przeglądarki i systemie operacyjnym urządzenia.
§ 4. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH
1. Administrator wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celach marketingowych wyłącznie za ich zgodą.
2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Zgoda upoważnia Administratora do okresowego wysyłania informacji o aktualnościach, nowościach, promocjach,
ofertach specjalnych, wyprzedażach, ofertach partnerów lub innych informacji związanych
z działalnością Sklepu.
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3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez aktywację linku znajdującego się w każdej wiadomości handlowej („Rezygnacja z newslettera”), a także poprzez ponowne wpisanie adresu e-mail w pasku rejestracji do newslettera na
stronie głównej.
4. Żądnie zaprzestania przetwarzania danych osobowych poprzez usunięcie danych zawartych na koncie Klienta i jego usunięcie oznacza także rezygnacje z otrzymywania newslettera.
§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I JEJ ŚRODKI TECHNICZNE
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych.
2. Klient ma prawo do wglądu do danych osobowych, które go dotyczą, ich poprawiania,
uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia ze zbioru danych.
3. Administrator nie udostępnia i nie odsprzedaje danych osobowych Klientów bez ich wyraźnej zgody, z zastrzeżeniem sytuacji, w których z żądaniem udostępnienia danych osobowych występują upoważnione organy państwowe.
4. Administrator zapewnia niezbędnych warunki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia danych osobowych i dostępem do nich przez nieupoważnione osoby.
5. Dane osobowe pobierane w trakcie składania zamówień bądź na formularzach kontaktowych chronione są przy pomocy szyfrowanego protokołu SSL.
6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności w trakcie wizyty w Sklepie, w tym m.in.:
a) zachowania poufności danych dostępowych do konta klienta,
b) wylogowania się z konta klienta po zakończeniu sesji,
c) wykorzystywania zaufanych urządzeń w trakcie wizyty w Sklepie.
7. Wnioski i pytania dotyczące danych osobowych należy kierować na adres TwD s.c., ul.
Prudnicka 21, 47-300 Steblów lub info@twd24.pl
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany w treści Polityki będą komunikowane na stronie www.toczeniewdrewnie.com.pl
oraz w formie wiadomości e-mail przesyłanych do zarejestrowanych użytkowników. Zmiany wejdą w życie po 14 dniach od ich zakomunikowania.
2. Niniejsza Polityka dostępna jest na stronie Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta klienta w przypadku naruszenia
postanowień niniejszej Polityki i Regulaminu sklepu internetowego Toczenie w Drewnie.
4. Wszelkie pytania i wnioski w związku z niniejszą Polityką można kierować za pomocą formularza kontaktowego lub adresu info@twd24.pl.
5. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2015 r.

str. 3 / 3

