Polityka prywatności i informacja o cookies
Polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych Klientów jest:
PROFIT M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 134,
NIP 525-22-45-459, Regon 015227002, KRS 0000756053
a.
podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, której
Klient jest stroną, jak też w innych celach zgodnych z obowiązującym prawem o ile jest to
wymagane do realizacji Umowy, rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, zwrotu
świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń jak
również w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Sprzedawcy, tj. na podstawie art.
6 ust. 1 pkt. b oraz pkt. f RODO;
b.
Kategorie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
obejmują: [imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon].
c.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji
Umowy, której jest Pani/Pan stroną, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat w formie
zarchiwizowanej. Sprzedawca będzie przetwarzał podane przez Panią/Pana dane osobowe w
celu marketingu bezpośredniego przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez
okres 12 miesięcy, chyba, że wcześniej wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w tym celu;
d.
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu;
e.
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru w zakresie
ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Usługodawcę
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
f.
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne w celu
zawarcia i wykonania Umowy z Usługodawcą. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości zawarcia Umowy;
1.
Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i
platformy w celu ochrony danych osobowych Klientów, w szczególności szyfrowanie
połączeń za pomocą klucza o długości 256 bitów. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą
okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W
szczególności, jeśli Klient ujawni osobom trzecim Login i Hasło.

2.
Mając na uwadze powyższe postanowienia Regulaminu, wskazane dane osobowe
Klienta: imię, nazwisko, adres, Adres email, numer telefonu będą powierzane: w celu
dostarczenia przesyłki firmie transportowej oraz w celu zrealizowania płatności
elektronicznej firmie PayU S.A.
3.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak podania
danych osobowych może w określonych przypadkach uniemożliwić świadczenie Klientowi
Usług za pośrednictwem niePrzeczytane.pl oraz dokonywanie przez Klienta zakupów na
platformie w domenie niePrzeczytane.pl i tym samym warunkuje prawidłowe wykonanie
przez Usługodawcę złożonego przez Klienta Zamówienia.
4.
Jeżeli Klient umieszcza w serwisie niePrzeczytane.pl jakiekolwiek dane osobowe
innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub Adres e-mail), może to
uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr
osobistych tych osób.
5.
Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom
trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią
podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami
wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej
korzystającej z serwisu niePrzeczytane.pl nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez
zgody Klienta lub tej osoby.
6.
Usunięcie danych jest możliwe z pozycji własnego Konta, pod warunkiem, że na
Koncie nie znajdują się otwarte Zamówienia.
7.
W razie pytań, może Pan/Pani skontaktować się z nami pod adresem e-mail oraz pod
numerem telefonu.
Informacja o cookies
1.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 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 Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Profit M Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
4.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a.
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają

rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b.
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c.
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5.
W ramach Serwisu 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
wylogowania, 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 Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a.
„niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b.
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c.
„wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d.
„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.;
e.
„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 Serwisu 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 Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
8.
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod
adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki
internetowej.

