Komunikat widoczny na stronie
W celu dostosowania się do preferencji użytkowników nasza strona korzysta z plików
cookies. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.

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 www.hurtownia.partnertele.com (zwany dalej
„Hurtownią online”) oraz strona www.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”).
Partnertele.com zastrzega sobie prawo do zmian Polityki Prywatności. Zmiany te mogą być
podyktowane zmianami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, rozwojem technologii
internetowej bądź też rozwojem naszego serwisu.

PLIKI COOKIES
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, głównie pliki tekstowe zapisywane przez
przeglądarki internetowe w komputerach i urządzeniach mobilnych. Pliki cookies zawierają
informację o czasie przechowywania ich na urządzeniu, nazwie strony internetowej, z której
pochodzą oraz unikalnym numerze. Używane są m.in. w celu dostosowania zawartości stron
internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają
zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
funkcjonalności. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości
użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Użytkownik 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, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej); stałe - pliki, które pozostają na urządzeniu
użytkownika przez czas określony w parametrach plików lub do momentu ręcznego ich usunięcia.
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym.
Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby ciasteczka były blokowane w całości lub w jakiejś
części. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Wyłączenie korzystania z plików
cookies może skutkować niedostępnością niektórych funkcjonalności na stronach internetowych.
Stosowane przez pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkownika. W szczególności tą drogą
nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Sposób wykorzystywania plików cookies przez serwisy zewnętrzne, na których Partnertele.com
posiada swoje profile firmowe jest określony w ich własnej polityce prywatności.

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.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA 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 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. W celu założenia konta i złożenia zamówienia w Hurtowni Internetowej niezbędne jest
udzielenie przez użytkownika zgody na przetwarzania przez Partner Tele.com danych
osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym i zamówieniu. Kupujący potwierdza
zgodę poprzez wybranie odpowiedniego okienka przy rejestracji konta lub dokonywaniu
zamówienia.

3. Administratorem danych osobowych jest Partner Tele.com Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-589) przy ul.
Sołtysowskiej 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000185468, posiadająca numer NIP: 6792675514 i numer REGON:
35628631900000.
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu: świadczenia usług drogą
elektroniczną (w tym założenia konta w Hurtowni Internetowej) oraz w celu wykonania
umowy sprzedaży. Przetwarzania danych, w zakresie w jakim nie jest niezbędne dla
wykonania umowy, może mieć miejsce na podstawie zgody Kupującego.
5. Odbiorcą danych osobowych Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary,
będzie spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do
zrealizowania płatności przez PayU S.A. Dodatkowo odbiorcami danych osobowych

Kupującego wyłącznie w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Hurtowni
internetowej Partner Tele.com – w granicach prawnie dozwolonych – będą podmioty
zewnętrzne (w szczególności firmy transportowe zaangażowane do wysyłki towarów na
wskazany przez Kupującego adres).
6. Dane osobowe podawane przy założeniu konta w Hurtowni Internetowej będą
przetwarzane do momentu usunięcia tego konta przez użytkownika, natomiast dane
podawane przy zamówieniu będą przetwarzane do momentu realizacji zamówienia.
7. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzoru a także prawo do przenoszenia
danych.
8. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do realizacji celów związanych z
korzystaniem z Hurtowni internetowej Partner Tele.com, oraz konieczne do zawarcia
umowy o świadczenie usług droga elektroniczną oraz do zawarcia umów sprzedaży
towarów.
10. Po uprzednim wyrażeniu dodatkowej zgody, dane osobowe mogą być wykorzystywane
również w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych.
11. Zewnętrzni usługodawcy oraz zaufani partnerzy Partnertele.com są zobowiązani do
zarządzania danymi osobowymi zgodnie z przyjętymi przez Partnertele.com wymogami
bezpieczeństwa i ochrony prywatności oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
12. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osób korzystających z
Hurtowni internetowej, Partnertele.com stosuje protokół SSL.
13. Użytkownicy korzystający z usług Hurtowni internetowej są zobowiązane do ochrony
swojego loginu i hasła, służących do zalogowania w Hurtowni internetowej. Partner
Tele.com nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika tych informacji
osobom trzecim.

