Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług online
poprzez Serwis.
Kim jesteśmy?
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest STUDIO DZIEWIARSKIE
„DZIANE” z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, NIP 727 266 0381, REGON:
36 72 01 688. Studio jest jednooosobową działalnością gospodarczą prowadzoną przez
Martę Stanisławskę.
Jakie dane zbieramy?
Zbieramy wszystkie dane niezbędne do zrealizowania Twojego zamówienia: imię, nazwisko,
adres, adres e-mail, numer telefonu. Przetwarzamy takze Twoje dane dotyczace płatnosci.
Po co je zbieramy i czy możemy je zbierać?
- dane zbierane są aby zrealizować Twoje zamówienie
- aby wysyłać Ci newsletter (jeśli wyraziłeś na to zgodę)
Partnerzy
Aby ułatwić płatności oraz wysyłkę zakupionych przedmiotów, przekazujemy Twoje dane
firmom obsługującym płatności online oraz firmie wysyłkowej.
-

-

systemy płatności online dzięki którym możesz zapłacić za zakupy szybkim
przelewem online lub kartą płatniczą (płatności Shoplo - Blue Media S.A., PayPal
Inc.,)
firmy kurierskie dostarczającym Twoje zamówienia, a także pośrednikom, przez
których zamawiamy ich usługi (Apaczka - R2G Polska Sp. z o.o., Poczta Polska S.A.)

Twoje prawa
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz żądać dostępu do swoich danych. Masz prawo:
- wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych lub ograniczyć zakres ich
przetwarzania (np. zrezygnować z newslettera)
- mieć dostęp i wgląd do swoich danych
- modyfikować swoje dane
- żądać usunięcia swoich danych
Dodatkowo możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także żądać przeniesienia
danych. Aby to zrobić, wystarczy skontaktować się z nami mailowo: kontakt@jestdziane.pl
W każdym momencie przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu
nadzoru – GIODO https://www.giodo.gov.pl
Tam, gdzie podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w każdej chwili.
Aby to zrobić, wystarczy skontaktować się z nami mailowo na adres kontakt@jestdziane.pl

Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do
momentu jej wycofania.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Studio
dziewiarskie “Dziane” działalności gospodarczej, chyba, że skorzystasz wcześniej z
przysługującego Ci prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Forma prawna:
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b Rozporządzenia 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 94/46/We (dalej
"RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania
umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

W razie wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt
email - kontakt@jestdziane.pl
tel. - +48 533 336 981

