
Polityka prywatnosci 
 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej i załączonej usługi 

multimedialnej  Niniejsza Polityka prywatności opisuje, jakie dane o Tobie sa 

gromadzone, w odniesieniu do których te informacje są wykorzystywane i z którymi i na jakich 

warunkach dane te mogą być ewentualnie udostępniane stronom trzecim. Wyjaśniamy również, w 

jaki sposób przechowujemy Twoje dane i jak chronimy Twoje dane przed nadużyciami i jakie masz 

prawa w odniesieniu do danych osobowych, które nam Państwo przekazują. 

 

Przetwarzanie danych – informacje 

Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy, 

jakie techniki bezpieczeństwa wykorzystujemy i dla których dane są wnikliwe. 

 
Oprogramowanie WOOCOMMERCE 

Nasz sklep internetowy jest rozwijany z oprogramowaniem WORDPRESS WOOCOMMERCE.  

Dane osobowe, które udostępniasz nam w naszej usłudze, są udostępniane tej stronie. Firma ta 

ma dostęp do Twoich danych, aby zapewnić nam pomoc techniczną, nigdy nie będzie 

wykorzystywać Twoich danych do innych celów.. Sklep wykorzystuje pliki cookie do zbierania 

informacji technicznych dotyczących korzystania przez użytkownika z oprogramowania (np. 

koszyk na zakupy), żadne dane osobowe nie są gromadzone i/lub przechowywane.  

 

Webhosting 

 

Bierzemy hosting i usługi e-mail od 360px dane osobowe w naszym imieniu i nie używa Twoich 

danych do własnych celów. Jednak ta strona może zbierać metadane dotyczące korzystania z 

usług. Nie są to dane osobowe.  

 

Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie i 

nieuprawnionemu użyciu Twoich danych osobowych.  

 

Do obsługi płatności w naszym sklepie internetowym wykorzystujemy tylko przelewy.  

 

Wysyłka i logistyka 

 

Jeśli złożysz  zamówienie u nas, to naszym zadaniem jest dostarczenie paczki do Ciebie.  

Do  realizacji dostaw wykorzystujemy usługi firmy wysylkowej DPD.  

Konieczne jest zatem, aby dane takie jak nazwisko, adres dzielic z firma DPD. DPD wykorzystuje te 

dane wyłącznie w celu realizacji zamowienia.  

 

Jak realizujesz zamowienie ? 

 

Dokonujesz  wpłaty na nasze konto bankowe ..BE30 7895 7496 6811.  

 

Używasz numeru zamówienia jako tytułu płatności.  

 

Zamówienie zostaje dokonane po otrzymaniu płatności.  

 

W miedzyczasie mozemy skontaktowac sie telefonicznie  +32 498789876     lub 

wykorzystujac e-mail marga007@telenet.be   

 

mailto:marga007@telenet.be

