POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies
pozyskanych przez strony internetowe, których operatorem jest PartnerTele.com Sp. z o.o. Sp. k. z
siedzibą przy ulicy Sołtysowskiej 22 w Krakowie. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem
hurtownia.partnertele.com (zwany dalej „Hurtownią online”) oraz strona partnertele.com są
prowadzone przez PartnerTele.com Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ulicy Sołtysowskiej 22 w
Krakowie (zwaną dalej „Partnertele.com”).
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności Partnertele.com. Zmiany te mogą być
podyktowane zmianami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, rozwojem technologii
internetowej, rozwojem naszego serwisu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest PartnerTele.com Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ulicy
Sołtysowskiej 22 w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491446, o numerze NIP 6792675514, o numerze
REGON 356286319, o numerze rejestrowym GIOŚ E0009773WZBW.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień oraz reklamacji składanych w
Hurtowni online oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta osoby
korzystającej z Hurtowni online.
3. Po uprzednim wyrażeniu dodatkowej zgody dane osobowe wykorzystywane są również w celu
przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do realizacji celów związanych z
korzystaniem z Hurtowni online. Użytkownik Sklepu internetowego ma prawo dostępu do
wcześniej podanych danych osobowych oraz ich modyfikacji.
5. Pozyskane dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu
realizacji umów zawartych za pośrednictwem Hurtowni online, w granicach prawnie dozwolonych.
6. Każdej osobie korzystającej z Hurtowni online przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej
danych osobowych. W związku z tym może wystąpić Partnertele.com z wnioskiem o udzielenie jej
informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Partnertele.com przy użyciu dostępnych środków technicznych i procedur bezpieczeństwa chroni
zgromadzone dane osobowe przed dostępem i wykorzystaniem ich przez osoby nieupoważnione,
zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych.

2. Zewnętrzni usługodawcy oraz zaufani partnerzy Partnertele.com zobowiązali się do zarządzania
danymi osobowymi zgodnie z przyjętymi przez Partnertele.com wymogami bezpieczeństwa i
ochrony prywatności oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
3. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osób korzystających z Hurtowni
online, Partnertele.com stosuje protokół SSL.
4. Osoby korzystające z Hurtowni online są zobowiązane do ochrony loginu i hasła, służących do
zalogowania w Hurtowni online oraz ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie ich osobom
trzecim.

PLIKI COOKIES
1. Pliki cookies to dane informatyczne, głównie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki
internetowe w komputerach i urządzeniach mobilnych, które pozwalają prawidłowo rozpoznać
urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową z uwzględnieniem
indywidualnych preferencji użytkownika. Pliki cookies zawierają informację o czasie
przechowywania ich na urządzeniu, nazwie strony internetowej, z której pochodzą oraz unikalnym
numerze. Użytkownik Hurtowni online może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z
ustawień swojej przeglądarki.
Istnieją dwa rodzaje plików cookies:
sesyjne- pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania
ze Sklepu internetowego bądź zamknięcia przeglądarki
stałe- pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików
lub do momentu ręcznego ich usunięcia
Wyłączenie możliwości korzystania z plików cookies może skutkować niedostępnością niektórych
funkcjonalności na stronach internetowych.

2. Partnertele.com używa plików cookies w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają
w analizie zachowań użytkowników stron internetowych. Pozwala to na dostosowanie zawartości i
struktury stron internetowych do preferencji użytkowników. Wszelkie działania podejmowane w
ramach korzystania z plików cookie odbywają się z wyłączeniem personalnej identyfikacji
użytkownika.

3. Sposób wykorzystywania plików cookies przez serwisy zewnętrzne, na których Partnertele.com
posiada swoje profile firmowe jest określony w ich własnej polityce prywatności.

4. Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

•

dostosowania i optymalizacji naszych stron internetowych do preferencji Klientów

•

zapewnienia bezpieczeństwa naszym użytkownikom

•

zapewnienia niezawodności działania naszych stron, optymalizacji wydajności systemu

•

określenia lokalizacji, dostosowania wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika

•

utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu

•

tworzenia anonimowych statystyk pomagających w analizie zachowań użytkowników

•

personalizacji przekazów marketingowych

Korzystanie z serwisów Partnertele.com jest jednoznaczne z akceptacją powyższej Polityki
prywatności.

