Polityka prywatności
Drogi Użytkowniku!
Dokument, który czytasz stanowi politykę prywatności sklepu internetowego AWEG - Biżuteria dalej nazywanego Sklepem, dostępnego pod
adresem www.aweg.pl. Sklep jest prowadzony przez AWEG EDWARD KOWALSKI ANASTAZJA KOWALSKA VIOLETTA KWIATKOWSKA SPÓŁKA
JAWNA, dalej nazywaną Administratorem.
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci
najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez
nasz Sklep.
Dane osobowe i prywatność
Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług - zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z naszych usług - ze względu na charakter tych usług.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Administrator.
W związku z tym Twoje dane przetwarzane są przez nas w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu, realizacją Twoich zamówień oraz, o ile
wyrazisz na to zgodę, w celach marketingowych. Jeśli się na to zgodzisz - będziesz otrzymywać od nas m.in. informacje o promocjach i ofertach
specjalnych na adresy elektroniczne, które nam udostępniłeś (e-mail, nr telefonu). Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec
dalszego przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych. Aby odwołać swoją zgodę wystarczy, że skontaktujesz się z nami.
Ponadto przysługuje Ci prawo do wglądu w treść dotyczących Cię danych, w każdej chwili możesz również zażądać ich poprawienia.
Twoje dane mogą być powierzone np. dostawcy lub ﬁrmie kurierskiej - w celu zrealizowania dostawy Twojego zamówienia. Pamiętaj również, że
Administrator nie udostępnia Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa.
Jeśli zechcesz skorzystać z funkcjonalności opiniowania produktów - inni użytkownicy poznają treść Twojej opinii oraz imię lub nick. Twój adres
e-mail pozostanie ukryty.
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa oraz stosujemy
szyfrowanie połączenia za pomocą certyﬁkatu SSL.
Informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz również w naszych regulaminach.
Ciasteczka
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w
pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu. Pliki
cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Ponadto w każdej chwili możesz je usunąć - korzystając z odpowiednich opcji
Twojej przeglądarki. Korzystając z tych opcji możesz również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są do celów:
zapamiętywania informacji o Twojej sesji
statystycznych.
marketingowych
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy
Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki
znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii lub na blogu LegalGeek.pl
Usługi Zewnętrzne
Płatności w naszym sklepie są obsługiwane przez:
dotpay
Niektóre Twoje dane mogą być przekazywane do Dostawcy Płatności w celu prawidłowej realizacji usługi płatniczej. Dostawca Płatności otrzyma
również z Twojego Banku informacje przypisane do Twojego rachunku (mogą to być m.in. imię, nazwisko / nazwa, adres i numer rachunku
bankowego).
Kontakt z Administratorem
Jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych, lub po prostu chcesz zapytać o coś
związanego z naszą Polityką Prywatności napisz na adres e-mail: bizuteria@aweg.pl.
Nasze dane korespondencyjne to:
AWEG EDWARD KOWALSKI ANASTAZJA KOWALSKA VIOLETTA KWIATKOWSKA SPÓŁKA JAWNA
Plac Mikołaja Kopernika 13, 45-040 Opole
Polityka prywatnosci zostala wykreowana przy uzyciu darmowego kreatora Legal Geek - legalgeek.tech - rozwiazania prawne dla nowych
technologii

