Polityka prywatnoœci
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatnoœci okreœla zasady ochrony danych osobowych Klientów korzystaj¹cych ze Sklepu Internetowego pod adresem
www.usmilitaria.pl
2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za poœrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawc¹.
3. Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji do niezbêdnego minimum wymaganego do zrealizowania Zamówienia.
4. Dane osobowe nie s¹ udostêpniane w ¿aden inny sposób, ni¿ to wynika z celu Zamówienia oraz z zakresu udzielonej zgody.
5. Administrator dok³ada wszelkich starañ, aby zabezpieczyæ dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez klientów, a w szczególnoœci
zapewnia , ¿e zbierane przez niego dane s¹ przetwarzane zgodnie z prawem.
6. Wszelkie s³owa , wyra¿enia wystêpuj¹ce na niniejszej stronie i rozpoczynaj¹ce siê du¿¹ liter¹(np..Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient)
nale¿y rozumieæ zgodnie z ich definicj¹ zawart¹ w Regulaminie Sklepu Internetowego dostêpnym na stronach Sklepu Internetowego.
Cel zbierania danych
1. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji s¹ wykorzystywane wy³¹cznie do umo¿liwienia Klientowi zalogowania siê w Sklepie
Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktacji u pomiêdzy Klientem a Sprzedawc¹.
2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu s¹ wykorzystywane wy³¹cznie w celu realizacji p³atnoœci za z³o¿one zamówienie.
3.Dane zbierane poprzez bezpoœredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronê internetow¹ s¹ wykorzystywane wy³¹cznie w celu
prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowaniu siê do zapytania Klienta.
Podstawa przetwarzania danych
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbêdne w celu skorzystania z pe³nej funkcjonalnoœci Sklepu Internetowego, tj. z³o¿enia
Zamówienia.
2. Podczas rejestracji w Sklepie Internetowym Zamawiaj¹cy podaje w formularzu rejestracyjnym nastêpuj¹ce informacje: imiê, nazwisko, adres
dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
Dostêp do danych osobowych
1. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002r., Nr 101 poz. 926 z póŸ.
zm.) Sprzedawca zapewnia swobodny dostêp do danych osobowych, ich zmianê, poprawianie oraz usuwanie.
2.Klient ma prawo dostêpu do treœci swoich danych osobowych oraz ich porawianie poprzez Sklep Internetowy lub kontakt telefoniczny.
3. Klient mo¿e samodzielnie dokonaæ zmiany danych osobowych podanych w systemie Sklepu Internetowego.
4. Dostêpu , zmiany, poprawienia raz usuwanie danych osobowych Klient mo¿e dokonywaæ w dowolnym czasie poprzez swoje konto w Sklepie
Internetowym, po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.
5. Klient ma mo¿liwoœæ bezpoœredniego kontaktu mailowego z pracownikami Sklepu Internetowego porzez pocztê elektroniczn¹.
Usuniêcie konta
1. Klient który za³o¿y³ konto w Sklepie Internetowym, mo¿e w dowolnym czasie usun¹æ konto poprzez Sklep Internetowy lub kontakt telefoniczny.
2. Usuniêcie konta jest nieodwracalne i oznacza usuniêcie wszelkich danych Klienta . Odtworzenie takiego konta nie bêdzie mo¿liwe.
Kontakt
1. w przypadku jakichkolwiek pytañ lub uwag dotycz¹cych niniejszej Polityki prywatnoœci albo chêci dokonania wgl¹du do swoich danych
osobowych, ich poprawienia lu usuniêcia Klienci proszeni s¹ o wys³anie odpowiedniej informacji:
1. za poœrednictwem poczt elektronicznej na adres: sklep@usmilitaria.pl
2. pisemnie na adres Sklep Usmilitria 04-328 Warszawa , ul..Grochowska 142
3. kontakt telefoniczny ze Sprzedawc¹: 22 617 70 14
Polityka dotycz¹ca ciasteczek ( cookies )
1. Przez u¿ywanie stron Sklepu Internetowego Klient wyra¿a zgodê na u¿ywanie ciasteczek zgodnie z Polityk¹ dotycz¹c¹ ciasteczek.
2. Sklep Internetowy generuje pliki cookes, które zapamiêtuj¹ informacje o Kliencie i umo¿liwiaj¹ póŸniejsze rozpoznanie przez serwer
3. Cookies w ¿aden sposób nie uszkadzaj¹ systemu w komputerze, a ka¿da przegl¹darka internetowa ma mo¿liwoœæ ich wy³¹czenia.
4. Je¿eli Klient nie zgadza si ê na u¿ywanie przez Sklep Internetowy ciasteczek, powinien zmieniæ ustawienia swojej przegl¹darki w odpowiedni
sposób lub zrezygnowaæ z u¿ywania strn Sklepu Internetowego .
Co to s¹ ciasteczka?
1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w komputerze, tablecie,lub smartphonie podczas odwiedzania
ró¿nych stron w Sklepie Internetowym.
2. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwê strony internetowej z której pochodzi, czas wa¿noœci ciasteczka (czas jego istnienia) oraz przypadkowo
wygenerowany unikalny numer s³u¿¹cy do identyfikacji przegl¹darki z jakiej nastêpuje po³¹czenie ze stron¹ internetow¹
.3. Zazwyczaj ciasteczka s¹ bardzo po¿yteczne . Dziêki nim zapamiêtywane s¹ indywidualne i dziêki nim mo¿na siê zalogowaæ na indywidualne
konto.
4. Je¿eli Klient uwa¿a ,¿e obecnoœæ plików cookies narusza prywatnoœæ , w ka¿dej chwili mo¿e je wy³¹czyæ dla konkretnej witryny albo w ogóle dla
wszystkich po³¹czeñ z danej przegl¹darki.
Postanowienia koñcowe
1,. Administrator zdaje sobie sprawê ¿e ponosi odpowiedzialnoœæ za ochronê danych powierzonych przez Klientów . Kwestie bezpieczeñstwa
traktuje niezwykle powa¿nie . Dlatego dok³ada starañ , aby chroniæ Sklep Internetowy przed nieuprawnionym dostêpem osób trzecich oraz
kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.
2. Administrator stosuje urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce serwer , urz¹dzenia szyfruj¹ce, oraz fizyczne œrodki bezpieczeñstwa.
3. Dostêpu danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom , które musz¹ mieæ di nich dostêp, aby je przetwarzaæ wy³¹cznie w celach
opisanych w Polityce prywatnoœci .

