Polityka prywatności sklepu BeautyFood.com.pl
Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania oraz ochrony Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze
strony internetowej www.beautyfood.com.pl, której Administratorem jest Karolina Parol, prowadząca działalność
gospodarczą z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 22/3A, 03-710 Warszawa, posługującą się numerem NIP
9532378169, numerem REGON 147251811, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Nasz
sklep zbiera dane osobowe kiedy odwiedzasz naszą stronę lub gdy robisz zakupy.
Jeżeli odwiedzisz www.beautyfood.com.pl, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące
Twojej wizyty, w szczególność: adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj/typ przeglądarki. Sama wizyta na
naszej Stronie internetowej nie wymaga podania od Ciebie żadnych innych informacji ani danych osobowych.
Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób np. za pomocą telefonu, poczty e-mail czy
poprzez stosowane formularze, wyłącznie wówczas, gdy chcesz nam takie dane przekazać. Za pomocą tych
środków możesz przekazać nam swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres
zamieszkania.
Twoje dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celu:
-odpowiedzi na Twoje pytania (jeśli jesteś naszym Klientem, to przetwarzania Twoich dany na cele marketingowe
możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z
narzędzi do remarketingu na podstawie plików cookies, w pozostałych przypadkach nasza działalność
marketingowa opiera się na Twoje zgodzie)
-przesyłania newsletterów -jeśli wyraziłeś na to zgodę,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego
oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy
Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej niestety skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże
umowy.
Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to
w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka
zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w
naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.
Twoje dane osobowe są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to
procesu składania zamówienia oraz logowania się na stronie www.beautyfood.com.pl. Stosujemy system
kodowania SSL (Secure Socket Layer).
Twoje dane osobowe są przez nas przekazywane firmie kurierskiej celem dostarczenia do Ciebie zamówionych
produktów. Jeśli zapisałeś się na newsletter, Twoje dane będą przekazane firmie świadczącej usługi e-mail
marketingu i CRM.
Jeśli przekazałeś nam swoje dane osobowe masz pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich
weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.
Pragniemy zwrócić Twoją uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki
prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za
zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron.
Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, czynisz to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji
do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim udostępnisz im swoje dane osobowe.
Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy jedynie wówczas, gdy wyrazisz na to zgodę. Dotyczy to w
szczególności wysyłanego newslettera, jeżeli potwierdzisz wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego
akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie.
Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Twojej prywatności, w szczególności danych
osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@beautyfood.com.pl bądź telefonicznie pod numerem 507508873.

