POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne
1.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu
Internetowego jest Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec
56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS
0000365156, nr NIP: 525-248-95-75, nr Regon 142611363 – zwany dalej Administratorem i
będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedającym.
2.
Wszelkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Sklepie
Internetowym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.
U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są
przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne
i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do
osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez
użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich
przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich
uszkodzeniu lub zniszczeniu.
4.
Korzystanie ze Sklepu Internetowego poprzez zawieranie umów o świadczenie Usługi
Elektronicznej lub Umów, z którymi wiąże się konieczność podania danych osobowych jest
całkowicie dobrowolne. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Przekazywane
dane są chronione przed dostępem osób trzecich i wykorzystywane przez Sklep Internetowy
wyłącznie do kontaktów z Klientami, niezbędnych w ramach wykonania dalej Usługi
Elektronicznej lub w ramach zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów oraz
dostarczenia ich do Klienta.
5.
Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające
się z dużej litery (np. Sklep Internetowy, Konto Klienta) należy rozumieć zgodnie z ich
definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem
http://sklep.dodo4story.com/regulamin.pdf

§ 2 Cel i zakres zbierania danych
1.
Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
2.
Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest nawiązanie,
ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego pomiędzy

Usługodawcą a Usługobiorcą, polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez
Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy sprzedaży Towarów oraz ich
dostarczenia do Klienta.
3.
Administrator pozyskuje informacje o Klientach w następujący sposób:
a.
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w Formularzu Rejestracji i Formularzu
Zamówienia informacje.
b.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c.
Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl
S.A. funkcjonującego pod adresem home.pl.
4.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: imię, nazwisko,
adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania. W przypadku
Usługobiorców niebędących konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę
firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
5.
Podanie powyższych danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez
Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy
sprzedaży Towarów. Zakres wymaganych danych wskazany będzie każdorazowo przed
rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy
sprzedaży.
6.
Dane w Formularzu Rejestracji i Formularzu Zamówienia nie są udostępniane
podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Usługobiorcy. Dane Klienta udostępniane są innym
podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, wyłącznie w celu realizacji
Zamówienia.
7.
Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie
Newslettera.
8.
Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym bez zakładania Konta Klienta, po
realizacji Zamówienia z bazy usuwane są wszelkie dane mogące zidentyfikować Klienta.
Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
9.
Rejestracja w bazie Klientów (Konto Klienta) jest dobrowolna. Klient rejestrując się w
Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie.
10.
Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje imię i nazwisko, adres
zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego.
11.
W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające Konto Klienta w
Sklepie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed
wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
12.
Administrator może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie
czasu, adres IP)
13.
Dane podane w Formularzu Rejestracji i Formularzu Zamówienia są przetwarzane w
celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
14.
Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do
umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji
Zamówienia.

15.
Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez
stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z
Klientem i ustosunkowania się do zapytania Klienta.
16.
Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów
prawa.
17.
Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

§ 3 Zmiana danych

1.
Klient ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych
przekazanych Administratorowi. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są
już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2.
Ponadto Klient ma prawo:
a)
żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich
usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z
naruszeniem przepisów prawa,
b)
sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
W celu realizacji powyższego należy skontaktować się z Administratorem danych poprzez
pocztę elektroniczną na adres kontakt@dodo4story.com lub pisemnie na adres
Administratora.
3.
Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w Koncie Klienta
Sklepu Internetowego. Klient może także wysłać w tym celu stosowną wiadomość pocztą
elektroniczną na adres kontakt@dodo4story.com lub pisemnie na adres Administratora.
4.
Zmianie nie podlegają dane użyte do realizacji Zamówienia, gdyż są one częścią
dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.
5.
Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6.
Klient, który założył Konto Klienta w Sklepie Internetowym, może w dowolnym
czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest
nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie
będzie możliwe. W tym celu należy przesłać e-mail na adres kontakt@dodo4story.com lub
listownie na adres Administratora.
§ 4.Informacja o plikach cookies

1.
Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas
korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego

2.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do
korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
3.
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek
informacji o Klientach Sklepu Internetowego.
4.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
5.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu
Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
b.
utrzymanie sesji Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Klient
nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.
dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego do preferencji
Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać Klienta Sklepu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
6.
W ramach Sklepu Internetowego 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 Klienta do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
7.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików
cookies.
8.
Włączenie mechanizmu cookies jest niezbędne do korzystania z Konta Klienta oraz
Formularza Zamówienia, bowiem na jego podstawie działa mechanizm sesji zalogowania do
Konta Klienta oraz składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia.
9.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
10.
Pliki cookies mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z
operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookie mogą być wykorzystane
przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych
do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zachować
informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.
W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies
przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 5 Logi serwera
1.
Administrator informuje Klienta, że z momentem połączenia się przez Klienta ze
Sklepem Internetowym w logach systemowych Sklepu Internetowego pojawia się informacja
o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta,
z którego Klient łączy się ze Sklepem Internetowym, jak również szereg informacji
związanych z połączeniem, takich jak: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi,
nazwa stacji Klienta, informacje o przeglądarce internetowej Klienta, informacje o błędach
jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez
Klienta, jeżeli wejście do Sklepu Internetowego nastąpiło przez to odesłanie.
2.
Administrator informuje, że będzie przetwarzać zgodnie z przepisami prawa dane
dotyczące numeru (w tym adresu IP lub numeru MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego
Klienta i czasu połączenia Klienta ze Sklepem Internetowym, jak również inne dane
eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie Internetowym.
3.
Dane te wykorzystywane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania
ogólnych informacji statystycznych.

§ 6 Zmiana Polityki Prywatności

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym
Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

