POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu internetowego NOVA
Kosmetyki. NOVA Kosmetyki informuje, iż ochrona danych osobowych w Sklepie internetowym jest
dla niego niezwykle ważna, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych
osobowych. W celu zabezpieczenia danych, NOVA Kosmetyki stosuje protokół SSL. Zaleca się, aby w
celu ochrony swoich danych osobowych Klienci sklepu internetowego chronili i nie udostępniali
loginu i hasła niezbędnych do logowania do konta w sklepie internetowym osobom trzecim. Osoby
korzystające ze Sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie danych do
logowania osobom trzecim.
Kto kontroluje Twoje dane osobowe?
Administratorem Danych Osobowych jest Laboratorium Analiz Kosmetycznych NOVA s.c. z siedzibą w
Podłężu 376, 32-003 Podłęże, NIP: 683-208-03-89.
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy te dane w celu:





realizacji zamówienia;
rozpatrzenia reklamacji;
świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze
sklepu internetowego;
przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (po wyrażeniu dodatkowej zgody).

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom
przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. naszym podwykonawcom, agencjom marketingowym
oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy
lub organy ścigania, ale tylko w granicach prawnie dozwolonych.
Nigdy nie przekazujemy danych naszych Klientów, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi
w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są
używane tylko do świadczenia Klientom naszych usług. Dane te nie są również przekazywane do
państw trzecich.
Automatycznie zbieramy dane o każdym użytkowniku naszej strony (m.in. typ systemu operacyjnego,
lokalizacja, dostępne dane demograficzne). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy
zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwia realizację
zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania jest akceptacja regulaminu w trakcie składania
zamówienia.
Jakie masz prawa?

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Klient ma prawo w każdej chwili usunąć swoje dane z wyjątkiem następujących sytuacji:




ma zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane;
ma niedokończoną płatność za zamówienie;
jeśli dokonał jakichkolwiek zakupów, dane osobowe dotyczące transakcji zostaną zachowane
w celach księgowych.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami ochrony danych, może się z nami skontaktować pod adresem mailowym:
info@novakosmetyki.pl. Ma również prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.
Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój
technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz
rozwój naszego sklepu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób
widoczny i zrozumiały

