POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Wszystkie wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie
wskazanym na Stronie („Regulamin”). Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności przez
Administratora należy rozumieć Sprzedającego.
2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze Stron, polegających zarówno na
wykorzystaniu plików cookies na komputerze Użytkownika, jak i gromadzeniu oraz przetwarzaniu
danych o Użytkownikach w celach statystycznych, a także pozostałych sposobach przetwarzania
danych, w szczególności zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, opracowywaniu, zmienianiu,
udostępnianiu i innym wykorzystaniu danych.
3. Wszelkie dane osobowe gromadzone są na zasadzie pełnej dobrowolności i są przeznaczone do
wykorzystania przez Administratora.
4. Podczas przeglądania Strony, serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez
przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, np. adres
e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na
Stronę, czas wejścia na Stronę oraz inne dane statystyczne. Administrator serwisu wykorzystuje je w
celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, a także w celach technicznych i
statystycznych.
5. Baza danych osobowych prowadzona jest przez Administratora zgodnie z przepisami prawa
właściwego dla siedziby Administratora oraz zasadami współżycia społecznego.
6. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z
Produktów jest Sprzedający (Administrator).
7. Zbierane dane służą do identyfikacji Użytkowników celem realizacji Zamówień, w tym do
procesowania rozliczeń online i offline, obsługi posprzedażnej oraz późniejszego kontaktu z
Użytkownikami. Dane te zawierają m.in. informacje takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu,
adres e-mail, oraz wszelkie dane osobowe udostępniane przez samych Użytkowników.
8. W związku z charakterem niektórych Produktów, Użytkownik może być poproszony o podanie
dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie odpowiednio w
Regulaminie lub na Stronie.
9. Dla ochrony prywatności poszczególnych osób mogą zostać zmienione imiona i dane osobowe
Użytkowników i innych osób, których wypowiedzi oraz zdjęcia zostały zamieszczone na Stronie.
10.Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług, w celu marketingu swoich usług i
Produktów jak również w celu przesyłania Użytkownikom newsletterów oraz innych materiałów
promocyjnych i reklamowych. Użytkownik w każdym czasie może zastrzec, że nie wyraża zgody na
otrzymywanie informacji handlowych - poprzez kontakt z działem obsługi klienta, skorzystanie z
formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie lub, w przypadku formularzy oferujących
możliwość subskrypcji Użytkowników, poprzez kliknięcie w link „rezygnacji z subskrypcji”.
11. Każdy Użytkownik posiada uprawnienia wynikające z właściwej ustawy o ochronie danych
osobowych. W celu wglądu do swoich danych lub możliwości ich usunięcia powinien skorzystać z
formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie lub skontaktować się z działem obsługi klienta.
12.Strona może korzystać m. in. z systemu Google Analytics (oraz podobnych systemów), czyli usługi
analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”) lub inne
podmioty. Google Analytics używa “cookies”. Google może przekazywać zidentyfikowane informacje
osobom trzecim jedynie, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa.
13.Administrator używa plików „cookies” do przechowywania informacji na temat preferencji
Użytkowników. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerach Użytkowników identyfikujące ich w
sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki te przechowują: osobiste ustawienia

Użytkownika oraz propozycję automatycznego wypełniania pól formularzy, wykorzystywane są
między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika. W szczególności
stosowane są dwie kategorie cookies:
1. Action Cookies – pliki zapisywane w celu rejestrowania aktywności Użytkowników na
Stronie. Dzięki nim wiadomo jakie są najczęściej odwiedzane strony, najbardziej popularne
funkcje Strony lub jak działają materiały marketingowe na Stronie. Pliki te dostarczają dane
statystyczne, na podstawie których można optymalizować funkcjonalność Strony,
obserwując np. jump off rate czyli dane dotyczące przerwania poszczególnych czynności na
Stronie. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez Użytkownika poprzez
stosowne ustawienie w przeglądarce internetowej.
2. Session Cookies – stosowane na stronach z opcją logowania - pliki zapisywane w celu
określenia statusu zalogowania Użytkownika. Służą one do tego, aby Użytkownicy mieli
dostęp do stron widocznych wyłącznie dla Użytkowników Strony. Session cookies są
przypisywane w procesie logowania Użytkownika oraz usuwane przy wylogowaniu, tj. przy
kliknięciu przycisku „Wyloguj”.
14.Administrator może przeprowadzać ankiety wśród Użytkowników w celu uzyskania określonych
danych profilowych (np. wiek, wykształcenie, zawód). Wypełnienie ankiety jest dobrowolne, a
zebrane w ten sposób dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane do analiz statystycznych
Użytkowników przekazywanych partnerom Administratora. Ujawnienie tych danych jest zawsze
dobrowolne.
15.Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie i przechowanie
jego danych poprzez kontakt (mailowy lub telefoniczny) z biurem obsługi klienta. Na stronach z opcją
logowania/subskrypcji, zgodę można również cofnąć za pośrednictwem formularza, do którego link
znajduje się na Stronie i/lub poprzez kliknięcie w link “rezygnacji z subskrypcji”.
16.Po cofnięciu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, Administrator zobowiązany jest do
przechowywania danych Użytkowników, jak również wszelkich danych statystycznych dotyczących
konta Użytkownika w okresie nie krótszym niż 90 dni. Przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora po usunięciu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie
obejmować wyłącznie ich przechowywanie w celu ewentualnej reaktywacji zgody przez Użytkownika
oraz wykonania obowiązków Administratora, z wyłączeniem wykonywania jakichkolwiek innych
operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków Administratora wskazanych w
obowiązujących przepisach lub nałożonych na niego przez uprawnione organy.
17.Przeciwdziałanie wszelkim formom kradzieży tożsamości, wyłudzania informacji oraz nielegalnym
praktykom określane mianem „phishing” jest jednym z najwyższych priorytetów Administratora. W
tym celu wszelkie przekazywane przez Użytkowników dane, w szczególności dane takie jak numer
karty kredytowej, czy dane podawane na Stronach oferujących możliwość logowania takie jak login
oraz hasło dostępu do konta Użytkownika, gromadzone są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
danych.
18.Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezamówionych wiadomości.
Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Strony (np. zmiany w
funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, komunikaty systemu). Każdy z
Użytkowników ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie tego rodzaju informacji,
poprzez kliknięcie w link podany pod wiadomością.
19.Strona może zawierać linki (np. w formie logotypów podmiotów trzecich), które w razie kliknięcia
przekierowują osobę przeglądającą Stronę na zewnętrzną stronę internetową. Fakt zastosowania
tego rodzaju odesłań nie może być utożsamiany z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy
Administratorem a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. Administrator w
żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma
wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za
treść polityk prywatności i bezpieczeństwa obowiązujących na tych stronach, ani za stosowane w

trakcie ich przeglądania cookies. Zachęcamy osoby korzystające z tego rodzaju odesłań do
zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących na tych stronach.
20.Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki
Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na Stronie w zakładce „Polityka
Prywatności”, w związku z czym zalecamy Użytkownikom bieżące odwiedzanie Strony i
monitorowanie aktualności zasad korzystania ze Strony.
21.Na Stronie wskazana jest również angielska wersja niniejszej Polityki prywatności. W przypadku
jakichkolwiek rozbieżności w interpretacji, angielska wersja Polityki Prywatności jest wersją wiążącą.
22.Korzystanie ze Strony oznacza akceptację wyżej wymienionych zasad.

PRIVACY POLICY
1. All and any terms used in this document shall be understood in accordance with the definitions
provided in the Terms of Use presented on the Website (“Terms of Use”). For purposes of this
Privacy Policy the Administrator should be deemed as the Seller.
2. This Privacy Policy defines the terms of collection, processing and protection of personal data
shared by the Users during or in relation to the use of Websites, based on the use of cookie files on
Users’ computers, as well as collection and processing of User data for statistical purposes, and on
other means of data processing – in particular on collection, storage, analysis, amendment, sharing
and other uses of data.
3. Any personal data is collected on a fully voluntary basis and is used solely by the Administrator.
4. While using the Website, information sent by the web browser and included in system logs is
automatically collected by servers. Such information may contain various data, e.g. e-mail address,
IP address, browser type, address of the site visited immediately before accessing the Website, time
of visit to the Website and other statistical data. The Website Administrator uses such data to ensure
high-quality of services, as well as for technical and statistical purposes.
5. The Administrator maintains the personal database in conformity with the laws applicable for
Administrator’s registered seat and in accordance with the rules of social conduct.
6. The Seller is the Administrator of personal information shared by the Users during or in relation to the
use of Products.
7. The collected data is used only for identification of Users for order fulfilment purposes, including
online and offline payments processing, after-sales services and further communication with the
Users. Such data include among others: name, surname, address, phone number, e-mail address
and any data shared by the Users themselves.
8. Due to the nature of some of the Products, the User may be requested to provide additional personal
data. The scope of additional data will be indicated either on the Website or in the Terms of Use.
9. For individual persons' privacy protection, the names and personal data of Users and other
individuals whose comments and photographs are presented on the Website may be changed.
10.The Administrator processes personal data to provide services, to advertise its services and
Products and to provide the Users with newsletters and other marketing materials. At any time the
User may reserve that it does not consent to be provided with such commercial information – either
by contacting the customer service department, using the contact form available on the Website or,
in case of forms enabling Users’ subscription, by clicking the “unsubscribe” link.
11. Each User has the rights vested to him by the relevant data protection act. In order to access or
remove their data, the Users shall use the contact form available on the Website or shall contact the
customer service department.

12.The Website may also use Google Analytics (and similar tools), i.e. the service enabling analyses of
visits to sites rendered by Google, Inc. (“Google”) or other entities. Google Analytics also uses
“cookies”. Google’s ability to disclose information obtained this way to third persons is restricted to
situations where it is obliged to do so to satisfy the law in force.
13.The Administrator uses „cookies” to store information on Users’ preferences. Such text files are
stored in the Users’ computers to identify them in a way required to enable some operations. The
files contain: Users’ personal preferences and suggestions for automatic fillings of web forms used,
among others, to remember the data necessary for the User to log in. In particular, two categories of
cookies are used:
1. Action Cookies – files stored to register Users’ activity on the Website. They provide
information on most frequently visited websites, most popular functionalities of the Website
and on the effectiveness of marketing materials on the Website. Action cookies provide
statistical data allowing optimization of the Website functionality through observation of, for
instance, the jump off rate i.e. information on the moment when use of the Website was
terminated by the User. Acceptance of cookies by the User through the applicable browser
settings is a prerequisite condition for their use.
2. Session Cookies – used on websites with logging in services – files stored to define User’s
logging status. These files allow Users to access websites available only for logged in Users.
Session cookies are assigned when logging in and are deleted when the User logs out, i.e.
when “Logout” is clicked on.
14.The Administrator may conduct surveys among Users in order to receive specific profile data (such
as age, education, profession). Participation in the survey is voluntary; the personal data so collected
will be processed in an anonymous manner and will be used for statistical analysis of Users shared
with Administrator’s partners. Disclosure of such information is voluntary at all times.
15.The Users may withdraw their consent to the processing and storage of their personal data by
contacting the customer service department (via e-mail of phone). On Websites offering logging
in/subscription, consent may be withdrawn via the form accessible through a link provided on the
Website and/or by clicking the “unsubscribe” link.
16.16. Following withdrawal of consent by the User, the Administrator is obliged to store User data and
any statistical information on User’s account for a period of at least 90 days. The Administrator’s
processing of personal data in such case will be limited to storing such data for potential consent’s
reactivation by the User and to perform Administrator’s duties, excluding any operations on such
data, subject to other duties of the Administrator provided by the law in force or imposed on the
Administrator by the relevant authorities.
17.Fighting any forms of identity theft, illegal acquiring of information and illicit practices defined as
„phishing” is one of the highest priorities for the Administrator. Therefore any data shared by the
Users, in particular information such as credit card numbers or data provided by Users on Websites
offering logging in such as username and password to the User’s account, is collected pursuant to
data safety rules.
18.The Administrator has the right to send unsolicited communication to the Users. Such
communication may include information linked directly to the functioning of the Website (e.g.
changes in Website functionalities), or non-commercial mail (e.g. wishes, system notifications). The
Users have the right to reserve the lack of consent to provision of such information, by clicking on the
link available at the bottom of such communication.
19.There may be links on the Website (e.g. in the form of third party logotypes) which, when clicked on,
direct the User to an external website. The fact of using any such referrals shall not be equated with
any kind of connection between the Administrator and the entity running the external website. The
Administrator shall not in any case be responsible for such redirections nor for the content of privacy
policies and safety rules applied on such websites, nor for cookies used when viewing such
websites. Persons using this kind of redirections are advised to read and acknowledge the relevant
documents available on such sites.

20.The Administrator has the right to introduce amendments or clarifications into this Privacy Policy. Any
such amendments will be published on the Website under the tab „Privacy Policy”, therefore Users
are recommended to visit the Website and observe updates of the rules on a regular basis.
21.The Website and the contents located therein, including, among others, this Privacy Policy, are
available in English and in other languages. In case of any discrepancy or difference in the different
language versions, the English version shall prevail.
22.By visiting and using this Website the User accepts the terms of this Privacy Policy.

