Polityka prywatności i plików cookie
Wstęp
Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu wyjaśnić i uregulować zagadnienia związane z
przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.poidladlacielat.pl, korzystających z tej witryny i
dokonujących zakupów w sklepie poidladlacielat.pl prowadzonym przez K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o. Jeżeli nie wyrażacie
Państwo zgody na przetwarzanie danych w sposób wskazany w niniejszej zakładce oraz stosownych dokumentach na
stronie www.kisamen.pl, proszeni jesteście o powstrzymanie się od korzystania z niniejszej witryny.
Doceniamy Państwa zaufanie i niezwykle starannie i z zachowaniem najwyższych standardów chronimy Państwa dane
przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa zamówienie, dane osobowe i informacje o płatnościach chronione są
przez techniczne systemy bezpieczeństwa i dodatkowe procesy uprawniające. Dotyczy to zarówno transferu danych, jak i
ich zapisywania na naszych serwerach.
Administratorem danych pobieranych od Państwa jest K.I.SAMEN Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Świebodzicach, ul. Wolności 47, 58-160 Świebodzice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS 0217387.
Nasze zasady dotyczące ochrony danych osobowych są zgodne z ustawodawstwem polskim: ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nasze strony dają możliwość pobierania i przetwarzania w różnych lokalizacjach
danych osobowych, np. nazwiska, adresu, adresu e-mail, itp. W dalszej części dokumentu chcielibyśmy możliwie jak
najbardziej szczegółowo opisać Państwu, co się dzieje z Państwa danymi.
1. Pobieranie danych
Dane osobowe na tej stronie pobierane są tylko w technicznie koniecznym zakresie. W żadnym wypadku pobrane dane
nie są sprzedawane podmiotom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych może jednak zostać powierzone innym
podmiotom w oparciu o pisemną umowę pomiędzy K.I.SAMEN Polska Sp. z o. o. oraz przetwarzającym na zlecenie.
Pobieramy dane osobowe w ramach procesów zamówień, abonamentu Newslettera bądź innego rodzaju informacji
handlowej K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o.. Ponadto zapisujemy dalsze dane nieosobowe, aby nieustannie ulepszać naszą
ofertę. W naszych plikach Server Log Files zapisujemy informacje, które Państwa przeglądarka z przyczyn technicznych
automatycznie nam przekazuje. Są to następujące informacje:






Typ/wersja przeglądarki
Stosowany system operacyjny
URL (wcześniej odwiedzona strona)
Nazwa hosta komputera (adres IP)
Godzina zapytania serwera

Spersonalizowany zapis wyżej wskazanych danych nie następuje. Nie ma miejsca połączenie tych danych z innymi
źródłami danych, w tym Państwa danymi osobowymi. Po odwiedzeniu naszej strony Państwa adres IP zostaje
niezwłocznie wykasowany.

2. Zastosowanie Państwa danych
Przy przetwarzaniu Państwa danych bierzemy pod uwagę Państwa interesy oraz obowiązujące przepisy prawa.
O ile na naszej stronie istnieje możliwość samodzielnego określenia zakresu podawanych danych osobowych, prosimy o
sprawdzenie, które z nich chcecie nam Państwo ujawnić. Dane w polach oznaczonych jako pola obowiązkowe są dla nas
niezbędne do przetworzenia danego zapytania albo realizacji Państwa zamówienia. Podanie pozostałych danych, w
szczególności – przetwarzanych dla celów marketingowych towarów i usług oraz przekazywania informacji handlowych
K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o., jest dobrowolne i wykorzystywane do optymalizacji naszej oferty, w tym – serwisowej, i
ewentualnie do celów statystycznych.

3. Newsletter i inne informacje handlowe K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o.
Dzięki naszemu Newsletterowi oraz innego rodzaju informacjom handlowym K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o. poprzez e-mail
mają Państwo regularny dostęp do aktualnych ofert K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o., a także innego rodzaju informacji
handlowej dotyczącej spółki K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o.
Nasz Newsletter oraz innego rodzaju informacje handlowe K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o. otrzymają Państwo po wyrażeniu
zgody na ich przysłanie na podany przez siebie adres e-mail. Przekazanie adresu e-mail oraz potwierdzenie wyrażenia
zgody na otrzymywanie informacji handlowej oznacza wyrażenie zgody:



na przesyłanie informacji handlowej K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o., w tym Newslettera od K.I.SAMEN Polska Sp. z
o.o.
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanego adresu e-mail przez K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o. w
celach związanych z wysyłką Newslettera K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o. i informacji handlowej.

Oczywiście w każdym czasie mają Państwo możliwość dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także
rezygnacji z przechowywania Państwa adresu e-mail w celu wysyłki Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej
K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o. na pocztę e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. W celu rezygnacji z
Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o. należy przesłać wiadomość o treści
„rezygnuję” na adres e-mail: info@kisamen.pl.
5. Nasze standardy techniczne
Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z
zastosowaniem 256 bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również
przez, przykładowo, banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznacie
Państwo przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.
6. Bezpieczeństwo obrotu płatniczego
K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o. oferuje możliwość płatności przelewem na rachunek bankowy lub gotówką przy odbiorze
towaru (za pobraniem). Wszystkie rodzaje płatności są szeroko chronione poprzez wyżej wymienione standardy
bezpieczeństwa.
7. Polityka Cookies
Strona używa plików zwanych cookies, które są zapisywane przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej. Pliki cookie
zwykle zawierają nazwę domeny, „okres ważności" i indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
Informacje zbierane za pomocą tego typu plików pomagają dostosowywać stronę internetową do indywidualnych
preferencji i potrzeb Odwiedzających oraz ułatwić poruszanie się po niej. To właśnie dzięki nim serwisy zapamiętują
parametry logowania i hasła, zawartość koszyka itp.
Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów - tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów
Odwiedzających wirusy. Odwiedzający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z
późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich
uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

8. Prawo do informacji i sprzeciwu
Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Z tego powodu w godzinach naszej pracy odpowiemy na każde pytanie w
kwestii przetwarzania Państwa danych osobowych. Macie Państwo prawo do uzyskania informacji o danych zapisanych u
nas, ich pochodzeniu oraz odbiorcach, a także o celu, zakresie i sposobach przetwarzania. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać
informacje odnośnie przechowywanych u nas danych, prosimy o kontakt z naszym biurem (e-mail: info@kisamen.pl).
Jesteśmy również zobowiązani do korygowania, zapisywania oraz usuwania danych na Państwa życzenie, o ile inne
przepisy rangi ustawowej (np. ustawowy obowiązek przechowywania danych) nie stanowią inaczej.
Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub chcecie skorzystać z prawa sprzeciwu bądź zrezygnować z otrzymywania
Newslettera wraz z innego rodzaju informacją handlową K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o., prosimy o kontakt.
K.I.SAMEN Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 47
58-160 Świebodzice
a także:
e-mail: info@kisamen.pl
Tel.: 74 854 07 47 (z tel. stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne, z tel. komórkowych wg taryfy danego operatora)
Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00

9. Aktualizacja
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w
dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie
internetowej www.poidladlacielat.pl
Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.

