POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu sklepu follygraph.pl.
Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed
rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego follygraph.pl, kupujący
powinien zapoznać się z Polityką Prywatności, która określa zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych.
1. Administrator Danych Osobowych
1.1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Follygraph Grażyna
Maniecka, Goździkowa 27, 87-100 Toruń, NIP 9562071501, REGON
360201679 – zwany dalej „Administratorem”
1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami
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 95/46/WE – zwany dalej jako „RODO”.
2. Gromadzone Dane
Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP,
adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, adres
IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie.
Dane osobowe gromadzone są przy wypełnianiu formularza Zamówienia lub
Zapisu na Newsletter
3. Cele przetwarzania Danych
Dane przetwarzane będą w celu:
3.1. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony
www.follygraph.pl – do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
3.2. Realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, przez okres 5 lat w
związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem
sklepu www.follygraph.pl, albo dłużej jeżeli będą wymagać tego przepisy
prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
4. Dobrowolność podania danych / Zgoda na przetwarzanie
4.1. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, oraz jest konieczne w celu
złożenia i realizacji Zamówienia.
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4.2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie
zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.
4.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w powyższych
celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w każdym momencie, kontaktując się z
naszym sklepem drogą mailową: info@follygraph.com lub też telefoniczną.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych, którego dokonano na podstawie wcześniejszej zgody przed jej
cofnięciem.
5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
5.1. Każdej osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do
jego danych osobowych, sprostowania ich lub też usunięcia, oraz prawo
wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
5.2. Odbiorcami danych mogą być też podmioty którym Administrator
powierzy przetwarzanie danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do
realizacji umów, jakie zostały zawarte z Administratorem. Do podmiotów takich
należą, firmy obsługujące infrastrukturę serwerową, firmy obsługujące
płatności internetowe, kurierzy i pracownicy firmy.
6. Zabezpieczenie Danych
6.1. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne zapewniające
ochronę danych, oraz zabezpiecza dane przed dostępem osób
nieupoważnionych.
6.2. Do przetwarzania danych wewnątrz firmy dopuszczane są wyłącznie osoby
upoważnione przez Administratora.
7. Pozostałe postanowienia
7.1. Dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom
upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w tym organom
wymiaru sprawiedliwości, organom administracji państwowej i organom
ścigania. Dane takie są udostępniane na wyraźne żądanie i tylko w
przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
8. Cookies
8.1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach
cookies.
8.2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze
stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego
pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu
końcowym.
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8.3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem
zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies
oraz mającym do nich dostęp.
8.4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji
użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby
zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań
użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia
dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów,
statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
• możliwości logowania do serwisu;
• utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
8.5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe.
Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia
strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie
przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas
wynikający z ich ustawień.
8.6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej
przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo
uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne
opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na
akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
8.7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce
internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony
internetowej serwisu.
8.8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu
końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz
współpracującym z nim reklamodawcą.
8.9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w
jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
8.10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są
na stronie ciasteczka.org.pl
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