Polityka prywatności i plików cookies sklepu www.hippiestory.pl
Polityka prywatności i plików cookies sklepu www.hippiestory.pl
Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i
Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i
innych technologii w ramach sklepu internetowego hippiestory.pl, dostępnego pod adresem https://hippiestory.pl
innych technologii w ramach sklepu internetowego hippiestory.pl, dostępnego pod adresem https://hippiestory.pl
Administratorem sklepu jest Małgorzata Potempska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HIPPIE STORY Małgorzata Potempska z
Administratorem sklepu jest Małgorzata Potempska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HIPPIE STORY Małgorzata Potempska z
siedzibą we Wrocławiu (50-382) ul.Szczytnicka 37/12, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca
siedzibą we Wrocławiu (50-382) ul.Szczytnicka 37/12, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca
się numerem NIP 9492154706
się numerem NIP 9492154706
Kontakt z administratorem sklepu możliwy pod adresem e-mail kontakt@hippiestory.pl oraz pod numerem telefonu 796 333 794
Kontakt z administratorem sklepu możliwy pod adresem e-mail kontakt@hippiestory.pl oraz pod numerem telefonu 796 333 794
1.Definicje
1.Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – Małgorzata Potempska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HIPPIE STORY Małgorzata Potempska z siedzibą we
Administrator – Małgorzata Potempska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HIPPIE STORY Małgorzata Potempska z siedzibą we
Wrocławiu (50-382) ul.Szczytnicka 37/12, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numeWrocławiu (50-382) ul.Szczytnicka 37/12, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się
rem NIP 9492154706
numerem NIP 9492154706
Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://hippiestory.pl,Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu.
Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://hippiestory.pl,Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu.
2.Dane osobowe
2.Dane osobowe
1.Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie takich jak formularz
1.Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie takich jak formularz
zamówienia, formularz zapisu na newsletter.
zamówienia, formularz zapisu na newsletter.
2.Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2.Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2.Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza założenia konta przetwarzane są w celu
2.Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza założenia konta przetwarzane są w celu
założenia i utrzymywania konta Użytkownika w Sklepie.
założenia i utrzymywania konta Użytkownika w Sklepie.
4.Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji
4.Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji
zamówienia.
zamówienia.
5.Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter, przetwarzane są w celu
5.Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter, przetwarzane są w celu
przesyłania newslettera.
przesyłania newslettera.
6.Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
6.Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
7.Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupo7.Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
ważnione.
8.Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
8.Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
–prawo do wglądu do swoich danych osobowych,
–prawo do wglądu do swoich danych osobowych,
–prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
–prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już
lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem
Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem
kontakt@hippiestory.pl
kontakt@hippiestory.pl
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera lub po
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera lub po
prostu skontaktować się ze mną.
prostu skontaktować się ze mną.
Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony
Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony
danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i
danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i
odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
-Shoplo w celu korzystania z platformy Shoplo, w ramach której przetwarzane są dane klientów sklepu internetowego,
-Shoplo w celu korzystania z platformy Shoplo, w ramach której przetwarzane są dane klientów sklepu internetowego,
-Get Responde – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
-Get Responde – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
-Furgonetka.pl – w celu korzystania z usług pocztowych, oraz paczkomatów, i firm kurierskich, które dostarczają do Ciebie zamówienia,
-Furgonetka.pl – w celu korzystania z usług pocztowych, oraz paczkomatów, i firm kurierskich, które dostarczają do Ciebie zamówienia,
-MailChimp - w celu wysyłki newslettera,
-Usługi księgowe – w celu korzystania z usług biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów sklepu internetowego w celach
-Usługi księgowe – w celu korzystania z usług biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów sklepu internetowego w celach realizacji
realizacji faktur za zakupy oraz ewidencji sprzedaży,
faktur za zakupy oraz ewidencji sprzedaży,
-Płatności shoplo - w celu realizacji płatności elektronicznej lub płatności kartą za zamówienie.
-Płatności shoplo - w celu realizacji płatności elektronicznej lub płatności kartą za zamówienie.
Nie obawiaj się, Twoje dane są bezpieczne. Dostawca systemu mailingowego gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa
Nie obawiaj się, Twoje dane są bezpieczne. Dostawca systemu mailingowego gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa
danych osobowych.
danych osobowych.
Newsletter.
Newsletter.
Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach
Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach
związanych z moją aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i
związanych z moją aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i
adresu e-mail.
adresu e-mail.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie
stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania
stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania
newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co
newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowospowoduje usunięcie danych z bazy.
duje usunięcie danych z bazy.

Zamówienia.
Składając zamówienie, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz
danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość
zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności. Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.
Kontakt e-mailowy.
Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres
nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu. Twoje dane
osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania.
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
Polityka COOKIES
Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp
jest operator Sklepu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent
cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach Sklepu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu
strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w
każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o
ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronach internetowych Sklepu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc”
w menu przeglądarki internetowej.

