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POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady wykorzystywania i przetwarzania wszelkich danych osobowych, które
możesz udostępniać korzystając z naszego sklepu internetowego.

Podstawy prawne
Działamy zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Do danych osobowych mają dostęp tylko i
wyłącznie wyselekcjonowani pracownicy firmy K&M TECHNOLOGY.

Jakie informacje zbieramy?
Możemy gromadzić następujące informacje:

•
•
•
•

Imię i nazwisko.
Dane kontaktowe (włączając adres email).
Dane teleadresowe - adresy wysyłki i adresy rozliczeniowe (w tym opcjonalny NIP firmy).
Preferencje, ustawienia, a także zainteresowania (oglądane kategorie i produkty).

W jaki sposób gromadzimy twoje dane?
Gromadzone informacje podajesz nam dobrowolnie wypełniając różnego rodzaju formularze znajdujące się na tej stronie
(rejestracja, logowanie, adresy dostawy itp.). Gromadzimy także dane na temat odwiedzanych przez ciebie kategorii i
produktów - w tym celu używamy niewielkich pakietów danych zwanych ciasteczkami (patrz sekcja ciasteczka).

Do czego wykorzystujemy twoje dane?
Uzyskane dane są nam niezbędne w celu bieżącej realizacji zamówień, a także aby móc lepiej poznać Twoje oczekiwania
i potrzeby. W szczególności wykorzystujemy je do:

•
•
•
•
•
•

Prowadzenia dokumentacji wewnętrznej.
Udoskonalania naszej oferty produktów i usług.
Powiadamiania Cię o bieżącym stanie twoich zamówień.
Okresowo możemy na ich podstawie wysyłać tobie oferty promocyjne, powiadomienia o nowych produktach, bądź
kupony rabatowe (patrz sekcja newsletter.
Sporadycznie możemy wykorzystywać podane przez Ciebie informacje, aby skontaktować się z tobą
bezpośrednio (telefonicznie, lub faksem), w zależności od potrzeb.
Twoje dane są anonimowo wykorzystywane w naszych statystykach witryny.

Bezpieczeństwo
Nigdy nie udostępniamy Twoich danych teleadresowych firmom trzecim. W celach statystycznych udostępniamy wyłącznie
anonimowe statystyki Twojej przeglądarki i Twój adres IP firmie Google. Dane przeglądarki są dostępne wszystkim
stronom internetowym, a adres IP zazwyczaj może posłużyć wyłącznie do identyfikacji Twojego dostawcy internetu.
Twoje dane są przechowywane w bazie danych na naszym serwerze, do której dostęp mają tylko wyselekcjonowani
pracownicy firmy K&M Technology.
Twoje hasło przechowywane jest w bazie danych tylko i wyłączenie w postaci zaszyfrowanej. W związku z tym, w sytuacji
gdy zapomnisz swojego hasła, nie jesteśmy w stanie go Tobie podać. Zawsze możesz skorzystać z opcji wygenerowania
nowego hasła, a także zmienić swoje hasło w panelu klienta.
Dokładamy wszelkich starań aby twoje dane były bezpieczne.
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Sklep posiada funkcjonalność newslettera. Będziemy wszystkim zapisanym do niego użytkownikom (tylko i wyłącznie
zapisanym) wysyłać nieregularne wiadomości promocyjne. Swoją przynależność do newslettera możesz określić poprzez
edycję ustawień newslettera w Twoim panelu.

Panel klienta
Panel klienta pozwala ci na swobodny dostęp do swoich danych osobowych. Przy jego pomocy możesz je zweryfikować,
zmodyfikować, lub usunąć. Pamiętaj jednak, że aby zrealizować twoje zamówienie potrzebujemy danych płatnika i adresu
dostawy, dlatego, jeżeli je usuniesz będziesz musiał podać je ponownie podczas składania zamówienia.

Odnośniki do innych witryn
Na naszej stronie mogą pojawiać się odnośniki do stron zewnętrznych. W większości będą to pliki do pobrania,
przechowane w naszym centrum pobierania, lub inne nasze witryny zawierające więcej informacji na dany temat. Na
niektórych stronach mogą pojawiać się odnośniki do witryn informacyjnych (definicje haseł, lub akty prawne).

Ciasteczka
Nasz serwer wysyła twojej przeglądarce ciasteczka aby móc cię jednoznacznie zidentyfikować w trakcie pobytu na naszej
witrynie. Dzięki temu masz dostęp do swojego koszyka, możesz korzystać z opcji logowania itp. Ciasteczka (ang. cookies)
to technologia wykorzystywana powszechnie w internecie. Ciasteczka są przypisane indywidualnie do każdej witryny z
której korzystasz. Z poziomu swojej przeglądarki możesz ciasteczka oglądać i usuwać, a także blokować. Zaznaczamy
jednak, że zablokowanie ciasteczek na tej witrynie uniemożliwi poprawne skorzystanie z funkcjonalności sklepu
internetowego, możesz natomiast przeglądać katalog produktów.
Poniższa tabelka prezentuje opisuje ciasteczka wykorzystywane na naszej witrynie.
Nazwa
ciastka

Opis

Zawiera identyfikator twojej sesji użytkownika, dzięki temu serwer może przy każdej zmianie podstrony
przypisać ci twój koszyk i inne ustawienia.
Bez obaw, nie jesteś śledzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To ciastko oznacza maksymalną
msw
szerokość strony (Maximum Site Width) i używamy go aby dopasować niektóre elementy strony, tak aby
optymalnie wyświetlały się w twojej przeglądarce.
To ciastko które pamięta, że zapoznałeś się z informacjami dotyczącymi ciastek na naszej witrynie. Kolejny
cookiebadeu idiotyczny przepis Unii Europejskiej, którego jesteśmy zmuszeni przestrzegać. Po usunięciu tego ciasteczka
komunikat pojawi się ponownie.
_ga
__utma
__utmb
Te ciastka używane sa przez system google analytics (anonimowe statystyki). Więcej informacji znajdziesz
na podstronie google analytics odnośnie prywatności.
__utmc
__utmz
__utmv
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