Polityka prywatności
1. Informacje ogólne
Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu Twojstragan.pl – firma Baltic
Commerce Maciej Kaszubski, nr NIP 5783059904, adres: ul. Królewskie Wzgórze 15/26, 80-286
Gdańsk.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować, poprzez
adres e-mail biuro@twojstragan.pl

2. Dane zbierane przez serwis
Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
Prawo do sprostowania jest realizowane zgodnie z krajowymi procedurami.
Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2,
00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86.
W zależności od formy dostawy zamówionego przez towaru, wymagane jest podanie adresu,
numeru telefonu, adresu e-mail.
Podczas wizyty na stronie serwisu automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:
adres IP,
• data i czas wizyty na stronie,
• typ systemu operacyjnego,
• typ i wersja przeglądarki internetowej,
• adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę serwisu oraz inne dane
przesyłane automatycznie przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak
domena i hasło wyszukiwania).
Do każdego doręczonego zamówienia wystawiamy fakturę VAT. Jeśli nie będzie zdecydowane
inaczej, faktura zostanie wystawiona na dane z adresu dostawy. Jesteśmy ustawowo zobligowani
do tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który zawiera dane kontrahentów i jest
przekazywany Administracji Podatkowej.
3. Pliki cookies
W celu dostosowania treści strony Twojstragan.pl do Twojego profilu Twoje aktywności
zapisujemy w plikach cookies. Cookies to pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze,
zawierają dane anonimizowane, tzn. nie zawierają Twojego imienia i nazwiska, adresu ani danych
kontaktowych a tylko ciąg znaków umożliwiający identyfikację tego samego użytkownika przy
ponownej wizycie na stronie.
Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu:
•

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,

•
•
•
•

przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań
użytkowników - analiza tych statystyk jest anonimowa,
możliwości logowania do serwisu,
możliwości przechowywania koszyka z zamówieniem,
utrzymania logowania użytkownika oraz zawartości koszyka na każdej kolejnej stronie
serwisu.

Dane będą przetwarzane bezterminowo.

