Polityka Prywatności
Drogi Użytkowniku,
Ponieważ zależy nam aby nasze treści dopasować do Twoich potrzeb, korzystamy na naszych
stronach z technologii pozwalających nam zbierać Twoje dane osobowe. Poniżej
informujemy Cię dokładnie co zbieramy, dlaczego to zbieramy i czego możesz od nas
oczekiwać.
Administratorem Twoich danych osobowych, a wiec podmiotem odpowiedzialnym za to, co
się z nimi dzieje, jest właściciel marki Postermania, czyli: QPC Łukasz Ogniewski, ul.
Daniszewska 35/16, 03-230 Warszawa, NIP 524-289-34-06.
Dane przechowywane i przetwarzane przez nas to:
•
•
•
•
•
•

Imię i nazwisko Użytkownika
Adres e-mail
Numer telefonu
Adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
Adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
W przypadku firm również dane takie jak: nazwa, adres siedziby, oraz numery NIP
i REGON

Twoje dane, które dobrowolnie nam przekazujesz, zbieramy aby skontaktować się z Tobą w
celu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, a także aby zrealizować Twoje zamówienia.
Podczas korzystania ze stron internetowych sklepu postermania.pl przez Użytkownika, w
logach serwera automatycznie zbierane są anonimowe dane np. adres IP, nazwa domeny,
typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane zbierane automatycznie). Informacje
zawarte w logach systemowych serwera wykorzystywane są szczególnie w celach
technicznych oraz w celach związanych z administracją Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa
działania Serwisu, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje
te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.
Naszymi zaufanymi partnerami, którzy w związku z realizacją zamówienia również
administrują Twoje dane są: platforma płatnicza tpay.com.
Administrator Danych Osobowych nie ponosi jednak odpowiedzialności za treści i
praktyki stosowane w zakresie ochrony danych osobowych, przez w/w partnerów.
Jeśli wymaga tego od nas obowiązujące nas prawo, musimy przekazać Twoje dane osobowe
uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania.
W każdym momencie przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu
nadzoru https://www.giodo.gov.pl
Tam, gdzie podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w każdej chwili.
Aby to zrobić, wystarczy napisać wiadomość e-mail o odpowiedniej treści na adres

bok@postermania.pl. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem
przetwarzania dokonywanego do momentu jej wycofania.
Pamiętaj także, że masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo możesz wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania, a także żądać przeniesienia danych. Aby to zrobić, wystarczy
wysłać stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty e-mail na adres
bok@postermania.pl.
W przypadkach, gdy przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, Twoje dane osobowe
będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez nas celu, którego dotyczyła
wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody.
Polityka COOKIES
1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
o dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;
5. W ramach Sklepu 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 Użytkownika do
czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
o pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
ramach Sklepu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Sklepu;
o „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
o „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu
reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod
adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
internetowej.
o

