POLITYKA PRYWATNOŚCI https://sklep-sys.pl z 14.01.2021
Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych
pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy https://sklep-sys.pl, prowadzony przez SYS Foods Sp. z o.o. z
siedzibą w Kamionce 05-502 przy ul. Bobrowieckiej 34a, KRS: 0000877390; NIP: 5213917452; REGON: 387944586,
dalej zwanego Sklepem internetowym.
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony
udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny Sklepu internetowego i dokonywania zakupów
w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z witryny Sklepu internetowego?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach
cookies podczas samego korzystania z witryny.
Pliki Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze,
zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze Sklepu internetowego. Pliki cookies
wykorzystywane są przez Sklep internetowy w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia
Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych
przez Państwa zakupów.
Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe
pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także
po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny Sklepu internetowego i służą do przechowywania informacji,
takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny Sklepu internetowego. W każdym
wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując
stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy
przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez
administratorów systemów internetowych w tamach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w
logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu
oraz adres strony, z której weszliście Państwo na witrynę Sklepu internetowego. Niektóre podstrony w ramach
witryny Sklepu internetowego oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „Web beacons” (tzw.
elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np., adres IP komputera, na
który załadowana została strona, na której Web beacons został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania
strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu
użytkowników witryny Sklepu internetowego. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi
osobowymi.
Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem witryny Sklepu
internetowego oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na witrynie
Sklepu internetowego:







Nazwisko i imię
Adres zameldowania
Adres do wysyłki, jeśli jest inny niż zameldowania
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu
Ewentualnie dane do wystawienia faktury
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Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach witryny
Sklepu internetowego.
Przysługuje Państwu prawo odstępu od treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu
realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub adresu: sklep@firma-sys.pl,
tel. 22 757 40 88
Cel zbierania danych osobowych
Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane naszych klientów i chronić je przed działaniami osób
trzecich. Dane osobowe pobierane są przez firmę Administratora w celu prowadzenia sklepu internetowego pod
adresem https://www.sklep-sys.pl, w tym w szczególności w celu:








Obsługi procesu rejestracji i logowania do konta,
Realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem sklepu,
Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
Zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji,
Tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
Marketingu usług i towarów oferowanych przez firmę SYS Blanka Sysiak
Przesyłania na podany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu informacyjnego
(newsletter).

W wypadku wyrażenia zgody na zapis do newslettera, Państwa e-mail będzie wykorzystywany w celach
marketingowych produktów (adres www). W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych
prosimy o informację:
na adres e-mail: sklep@firma-sys.pl lub o telefon pod numer: +48 22 757 40 88
RODO
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.08.1997 r.) oraz RODO - Rozporządzenie
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), użytkownik serwisu ma możliwość wglądu do
swoich danych oraz ich zmiany, poprawiania i usuwania. Możliwe jest to po zalogowaniu się na
stronie https://sklep-sys.pl
Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami
polskiego prawa, w szczególności z RODO - Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych). Administrator zobowiązany jest udzielić określonych informacji osobie, która udostępniła nam
dane. Informacje te powinny obejmować:





Pełną nazwę i adres siedziby,
Cel zbierania danych,
Informacje o prawie dostępu do swoich danych i możliwości ich usunięcia lub modyfikacji,
Zapewnienie zainteresowanych osób o dobrowolności lub obowiązku podania danych.

Informacje te są przekazywane w momencie ich zbierania, tj. na formularzu umożliwiającym ich podanie. Państwa
dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Zawartość przekazywanych danych jest
ograniczona do wymaganego minimum.
W zależności od przypadku możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym
kategoriom odbiorców:
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dostawcy usług kurierskich
dostawcy usług płatniczych/bankowych/księgowych
dostawcy usług informatycznych
firmom dostarczającym usługi logistyczne

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Z zasady przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki masz konto w sklepie (adres www). W dowolnym momencie
możesz zażądać od nas usunięcia informacji lub zamknięcia konta, a my odpowiemy na takie żądanie, z
zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta, w przypadkach, w których będzie
to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z
dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z
przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.
Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić swoim Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki
poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu https://sklep-sys.pl
Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na nasz
adres sklep@firma-sys.pl
Równolegle zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej
polityki prywatności na naszej stronie.
Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod
adresem: sklep@firma-sys.pl
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