POLITYKA PRYWATNOŚCI
FIRMY SKLEP MEBLOWY MIX

Kim jesteśmy
Administratorem Twoich danych jest firma Sklep Meblowy MIX Adam Kussa, ul. Dąbrowskiego
95, 43-100 Tychy.
Kontakt do Administratora: adam@meble-mix.pl w temacie wpisując frazę "RODO - wniosek"
lub osobiście w jednym z salonów.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą
• Prawo dostępu (art. 15 RODO),
• Prawo do sprostowania (art. 16 RODO),
• Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO),
• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
• Prawo do bycia zapomnianym (Art. 17 RODO),
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO).
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku stwierdzenia, że nasze przetwarzanie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z postanowieniami RODO i wszystkimi
innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Podstawy prawne
przetwarzania danych wynikają w szczególności z art. 6 RODO. Używamy twoich danych do
celów obsługowych, wypełniania zobowiązań umownych i prawnych, do oferowania produktów i
usług oraz do utrzymania relacji z klientami. Twoja zgoda również stanowi podstawę prawną
przetwarzania danych. W tym zakresie informujemy Cię o celach przetwarzania danych i prawie
do wycofania Twojej zgody.

Transfery danych / Ujawnianie danych stronom trzecim
Przekazujemy Twoje dane stronom trzecim w zakresie określonym ustawowo lub na podstawie
zgody. We wszystkich innych przypadkach informacje nie będą przekazywane stronom trzecim,
chyba że jesteśmy do tego zobowiązani z uwagi na obowiązkowe przepisy prawne (obowiązek
ujawniania informacji organom nadzorczym lub organom ścigania).

Odbiorcy danych / kategorie odbiorców
Zapewniamy, że osoby, które przetwarzają dane osobowe w celu wywiązania się z zobowiązań
umownych i prawnych, są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Przekazywanie danych do państw trzecich (poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem
Gospodarczym) odbywa się wyłącznie, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli wyraziłeś
zgodę na takie przetwarzanie.
Domyślnie nie przekazujemy danych osobowych do Państw trzecich.

Okres przechowywania danych
Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to wymagane przepisami prawa. Należy pamiętać,
że liczne ustawowe okresy przechowywania wymagają przechowywania danych przez określony
czas. Dotyczy to w szczególności obowiązków związanych z podatkami i sprawozdawczością.
Możemy również przechowywać dane, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, lub w przypadku
sporów prawnych, korzystamy z dowodów w ustawowym terminie przedawnienia.

Kategorie danych, źródła i pochodzenie danych
Przetwarzane przez nas dane są określone przez odpowiedni kontekst: zależy to od tego, czy na
przykład składasz zamówienie przez Internet, wpisujesz żądanie w naszym formularzu
kontaktowym lub chcesz wysłać do nas wniosek lub złożyć skargę.
Zbieramy i przetwarzamy następujące dane podczas odwiedzania naszej strony internetowej:
• Nazwa dostawcy usług internetowych
• Używana przeglądarka internetowa i system operacyjny
• Informacje o tym, jak do nas trafiłeś np. poprzez strony partnerów, wyszukiwarki Google
• Adres IP przydzielonego dostawcy usług internetowych

• Informacje o podstronach odwiedzanych na naszej stronie + datę i godzinę
Powyższe dane zbierane są w ramach narzędzia Google Analitycs, które służy do anlizy ruchu na
stronie Internetowej. Więcej informacji odnośnie zbierania danych znajdziesz poniżej:
https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=pl
https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=pl
Ze względów bezpieczeństwa technicznego (w szczególności w celu ochrony przed próbami
ataków na nasz serwer sieciowy) dane te są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
W stosownych przypadkach: zbieramy i przetwarzamy następujące dane w ramach prośby o
kontakt:
• Nazwisko, imię (ewentualnie: tytuł),
• Informacje kontaktowe,
• Treść wiadomości.
W stosownych przypadkach: przetwarzamy następujące dane w ramach procesu zamawiania:
• Nazwisko, imię (ewentualnie: tytuł),
• Adres dostawy, adres faktury,
• Dane kontaktowe (adres e-mail),
• Dane, które mogą być legalnie przetwarzane z innych / zewnętrznych źródeł
• Dane rozliczeniowe tj. numer konta bankowego, dane do faktury.

Profilowanie / Automatyczne podejmowanie decyzji
Nie używamy profilowania podczas przetwarzania Twoich danych.

Śledzenie w sieci
Używamy narzędzi do śledzenia w sieci, np. Google Analytics / podstawa prawna (art. 6 (1) litera
f.

Formularz kontaktowy / Kontakt za pośrednictwem poczty
elektronicznej
Formularz kontaktowy jest dostępny na naszej stronie internetowej, za pomocą którego można się
z nami skontaktować drogą elektroniczną. Jeśli napiszesz do nas za pomocą formularza
kontaktowego, będziemy przetwarzać dane przesłane w formularzu kontaktowym, aby
odpowiedzieć na twoje pytania i prośby.
Czyniąc to, szanujemy zasadę minimalizacji danych i nadmiarowości, w związku z tym
wystarczy podać tylko informacje, które są nam potrzebne, aby się z Tobą skontaktować, czyli
Twoje Imię, adres e-mail, numer telefonu i samo pole wiadomości. Nic więcej. Twój adres IP
będzie również przetwarzany z przyczyn technicznych i ochrony prawnej.
Wszystkie inne dane są dobrowolne, a dodatkowe pola są opcjonalne (np. W celu zapewnienia
bardziej szczegółowej odpowiedzi na pytania). Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail,
będziemy przetwarzać dane osobowe podane w e-mailu wyłącznie w celu przetworzenia
Twojego żądania. Jeśli nie skontaktujesz się z nami przy użyciu dostarczonych formularzy, żadne
dodatkowe dane nie zostaną zebrane.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy
Komentarze
Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu
komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy
wykrywaniu spamu.
Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash)
może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka
prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po
zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście
twojego komentarza.

Ciasteczka
Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy,
adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania
kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka
wygasają po roku.
Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby
sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych
danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich
informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch
dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po
dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.
Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane
dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po
prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn
Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.).
Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził
bezpośrednio konkretną witrynę.
Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne
systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to
śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w
tamtej witrynie.

