Polityka prywatności
Polityka prywatności sklepu internetowego Lomografy.pl
ważna do dnia 24.12.2014r.
Właścicielem i administratorem serwisu www.lomografy.pl jest firma TOUCH Błażej
Sieradzan mająca swoją siedzibę w Warszawie, 01-871 przy ul. Kasprowicza 48/62, która
zarejestrowana została dnia 4 lutego 2009r. w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy, pod nr
483791.
DANE OSOBOWE:











Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo podczas korzystania z serwisu
www.lomografy.pl opracowaliśmy Politykę Prywatności. Każdego użytkownika
lomografy.pl obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w momencie korzystania ze
sklepu. Lomografy.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach
Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników
sklepu.
Użytkownik serwisu www.lomografy.pl pozostaje anonimowy do momentu dokonania
pierwszego zakupu, subskrypcji newslettera lub wypełnienia formularza
rejestracyjnego na stronie sklepu.
Wszystkie posiadane przez nas informacje na temat naszych klientów wykorzystujemy
tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień, w tym wystawienia dokumentu
sprzedaży oraz wysyłki produktów (oznacza to udostępnianie danych teleadresowych
partnerom handlowym np. realizującym wysyłki firmom kurierskim).
W przypadku e-płatności przez DotPay.eu niektóre dane osobowe są przekazywane do
operatora systemu płatności Dotpay w ramach realizacji umowy.
Każdy użytkownik serwisu www.lomografy.pl ma nieograniczoną możliwość wglądu
w swoje dane osobowe, ich edytowania lub usuwania. Aby samodzielnie sprawdzić
swoje dane osobowe wystarczy zalogować się na stronie www.lomografy.pl i wejść w
zakładkę Moje Konto, gdzie możliwa jest edycja wszystkich danych osobowych.
Jeżeli chcesz usunąć swoje konto wraz z danymi osobowymi napisz wiadomość na
adres sklep@lomografy.pl lub zadzwoń pod numer 698-738-314.
Nigdy nie przekazujemy żadnych danych osobowym osobom trzecim, jedynym
wyjątkiem jest wezwanie sądu, policji, prokuratury lub innego organu prawnego.

BEZPIECZEŃSTWO:




Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest
firma TOUCH Błażej Sieradzan z siedzibą w Warszawie, 01-871 przy ul.
Kasprowicza 48/62.
Wszystkie dane osobowe są bezpiecznie przechowywane, w specjalnie do tego celu
przygotowanym pomieszczeniu, zabezpieczone przed dostępem do nich osób
nieuprawnionych na specjalnie zabezpieczonych serwerach (między innymi poprzez
zapory sieciowe typu firewall).





Wszystkie informacje jakie są przesyłane do naszych serwerów, a w szczególności
dane dotyczące płatności są szyfrowane za pomocą protokołu SSL (Secure Socket
Layer) za pomocą 128/256-bitowego kodowania dzięki czemu nawet w przypadku
przechwycenia transmisji, dane te są niemożliwe do odczytania przez osoby
nieupoważnione.
Dostęp do danych osobowych mają tylko i wyłącznie uprawnieni do tego pracownicy
lomografy.pl.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:




Aby zrealizować zamówienie złożone w serwisie www.lomografy.pl musimy uzyskać
niezbędne do tego dane, czyli: Imię i nazwisko lub nazwę firmy, NIP (jeżeli klient
chce otrzymać fakturę VAT), adres dostawy (oraz ewentualnie adres do faktury), adres
e-mail oraz numer telefonu. Bez otrzymania powyższych informacji zrealizowanie
zamówienia jest niemożliwe.
W celu zrealizowania zamówienia lomografy.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania
drogą mailową wiadomości informujących o kolejnych etapach realizacji zamówienia.

NEWSLETTER:




Na stronie www.lomografy.pl każdy użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego
pola podczas rejestracji konta, może wyrazić chęć otrzymywania newslettera. Oznacza
to wyrażenie zgody na otrzymywanie od www.lomografy.pl okresowych wiadomości
e-mail, na adres podany w trakcie rejestracji konta, informujących o nowościach,
promocjach, konkursach itp.
Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili wyłączyć poprzez kliknięcie w
link do wypisu w dowolnym e-mailu otrzymanym od lomografy.pl albo poprzez
wysłanie do lomografy.pl wiadomości email z prośbą o wypisanie z newslettera.
Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w
sklepie.

COOKIES (CIASTECZKA):




Cookies (ciasteczka) – są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim
komputerze, tablecie lub smartphonie podczas przeglądania przez Ciebie stron
internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której
pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czas jego istnienia), oraz wygenerowany
unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze
stroną internetową. Nie są one w żaden sposób szkodliwe dla komputera ani dla
zawartych na nim danych.
Obecnie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:
o Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe
działanie Sklepu Internetowego Lomografy.pl, logowanie do Sklepu,



nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim
urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
o Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie
Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji, np.
płatności;
o Pliki społecznościowe - umożliwiające integrację serwisów
społecznościowych (Facebook), z których korzystasz, ze Sklepem.
o Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej
udostępnionego przez Google Inc. (Google). Google Analytics gromadzi pliki
cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych
oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP).
Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na
serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu
oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów
dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych
usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z
Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi
będącymi w posiadaniu Google.
Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej urządzenia końcowego z reguły
pozwalają na wykorzystywanie Cookies bez żadnych ograniczeń. Użytkownik może w
każdej chwili, samodzielnie zmienić zakres i zasady wykorzystywania plików Cookies
wprowadzając odpowiednie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej
urządzenia końcowego.

