Polityka Prywatności
1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Sklepu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Sklepu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu
reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych ujawnionych dla Selice.pl jest Selice Oliwia
Angelika Kuriata ul. Porzeczkowa 16/6 65-790 Zielona Góra e-mail:
selice.handbag@gmail.com
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z
danymi proszę kontaktować się poprzez adres selice.handbag@gmail.com.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na
podstawie art. 6 ust. 1 b RODO.
3. Dane są udostępniane:
Firmom kurierskim zgodnie z aktualnym wykazem możliwości wysyłki, z których Poczta
Polska przekazuje dane poza obszar UE, tj. do USA, gdzie zgodnie z decyzją Komisji
Europejskiej jest wystarczający poziom ochrony danych – w celu należytego wykonania
umowy sprzedaży w zakresie obowiązku przewozu.
4. Dane będą przechowywane przez okres wykonania umowy sprzedaży i trzech lat od jej
wykonania przeze mnie jako administratora. Wymienieni wyżej współadministratorzy
przechowują dane osobowe w okresach wynikających ze specyfiki ich działalności, np.
firmy kurierskie – przez okresy wynikające z ich polityk prywatności.
5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia. Przysługuje Panu/i ponadto prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do
zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. W przypadku niepodania danych osobowych
umowa sprzedaży nie będzie mogła zostać zawarta i wykonana.

7. Dane zostały udostępnione w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, adres email,
numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego.
Dokonanie transakcji jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem
regulaminu i zasad polityki prywatności sporządzonych przez sklep Selice.pl

