Przetwarzanie danych osobowych, RODO, Pliki COOKIES

Dane osobowe, które podawane są podczas rejestracji i korzystania ze strony internetowej są przetwarzane przez:


Happy Kids Mateusz Seredyka
Kościuszki 6 lok 107
41-500 Chorzów
NIP: 629-246-08-68
REGON: 383501745


Firma ta jest administratorem danych osobowych 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.


Dane te przetwarzane są w następujących celach:
• w celu realizacji usług i składanych zamówień;
• w celu realizacji zapytań składanych droga elektroniczną;
• w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub zwrotu towaru;
• w przypadku (za uprzednią zgodą użytkownika) otrzymywania informacji marketingowych.


Udostępnienie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczne z brakiem możliwości dokonywania zakupów .Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim na podstawie i w celu realizacji umowy, a także na podstawie usprawiedliwionego prawnie celu administratora danych. W przypadku otrzymywania informacji marketingowych – dane będą przetwarzane na podstawie uprzednio wyrażonej zgody, która może być w każdej chwili cofnięta.


W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora, w tym, naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające) oraz odbiorcom danych wynikających z przepisów prawa.


Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, żądania i ich poprawiania, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne, żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania - a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dane klientów nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Bezpieczeństwo

Firma, która przetwarza Państwa dane, zapewnia ich bezpieczeństwo dzięki wykorzystywaniu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, które uniemożliwiają bezprawne przetwarzanie, utratę, zniszczenie, uszkodzenie, naruszenia integralności, dostępności i naruszenia poufności danych. Powierzone nam informacje będą wykorzystywane w sposób dozwolony i zgodny z prawem, tylko do określonych celów. Podane przez Klienta dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.
Mimo powyższego należy pamiętać jednak o tym, że aby zwiększyć bezpieczeństwo swoich danych, należy korzystać z programów antywirusowych, korzystać z zaufanego sprzętu, na którym zainstalowano tylko legalne oprogramowanie.

Pliki cookies

Przy korzystaniu ze strony internetowej naszej firmy na urządzeniu, na którym Państwo pracujecie, automatycznie są zapisywane informacje umożliwiające korzystanie z naszej strony internetowej, tzw. pliki cookies. Tam właśnie dzięki tym informacjom, możliwe jest m.in. zapamiętywanie towarów dodanych do schowka lub koszyka.
Nie są to jednak informacje, które mogą docelowo ustalić tożsamość korzystającego. Nie oddziałują również w sposób negatywny na urządzenie, na którym Państwo pracujecie, ani nie zmieniają jego ustawień czy konfiguracji programów.
Brak zgody na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu
Zazwyczaj przeglądarka internetowa ma domyślną funkcję, polegającą na zapisywaniu plików cookies. W przypadku braku zgody z Twojej strony za zapisywanie takich informacji, konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach przeglądarki, jednak brak zgody z Państwa strony lub ograniczenia w stosowaniu plików cookies, mogą znacznie pogorszyć lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z naszej (lub innych) strony internetowej.


