Polityka Prywatności
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Zdzisław
Iwanejko (zwanym dalej Administrator) prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Iwanejko Electronics, adres: ul. Gen. Andersa
33/195 , 00-159 Warszawa, REGON: 012083784, NIP 526 005 16 98.
2. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, proszony jest o
opuszczenie serwisu, nie zapisywanie się do newsletterów należących do
Administratora oraz nie korzystanie z produktów i usług oferowanych
przez Administratora.
3. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o
Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
- Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw.
"ciasteczka").
- Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora
hostingowego .
4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu
należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi
Administratora oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i
usług Administratora .
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest
zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do
przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu:
umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji strony internetowej,
realizacji zamówień na produkty i usługi Administratora,
reakcji na informacje przesłane Administratora z wykorzystaniem
formularza kontaktowego,
realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów ,
realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora .
6. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez
Użytkownika formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i
usług Administratora, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub
w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez zaznaczenie
właściwego pola wyboru, Użytkownik akceptuje niniejszą Polityki
Prywatności.
7. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez
Użytkownika formularza oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru,

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w
celu realizacji usług, dostarczenia produktów, marketingu bezpośredniego
produktów i usług Administratora oraz produktów i usług partnerów
handlowych Administratora.
8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Użytkownik w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania lub usunięcia.
9. Użytkownik ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku
przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5
ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych,
jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych w takich wypadkach.
10. Administrator będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są
konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Administrator, jak
również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów
obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń
Administratora.
11. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na otrzymywanie
informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Użytkownika
mogą być przetwarzane również w celu przesłania Użytkownikowi takiej
informacji.
12. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres, w przypadku formularza kontaktowego,
dostępnego na stronie Administratora dane osobowe są ograniczone do
imienia i adresu e-mail.
13. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o
korzystaniu przez Użytkowników ze strony internetowej Administratora
niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami,
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie
niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkowników.
14. W celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu,
Administrator zapewnia odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i
organizacyjne w celu ochrony i zabezpieczenia informacji, jednak nawet
przy najwyższej staranności , ze względu na charakter Internetu, nie może
zagwarantować, że informacje pozostaną w 100% bezpieczne.

15. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów
(kursów) należących do Administratora i dostępnych na handyshower.pl,
wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu email.
16. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Administratora za
pośrednictwem handyshower.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez
zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W
przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez
Użytkownika jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu
e-mail, numeru telefonu oraz adresu.
17. Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji
złożonego zamówienia.
18. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych
wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług
Administratora.
19. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości
zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu
Administratora, usług i produktów , rekomendacje, komentarze, uwagi itp.
20. Dane osobowe podane na serwisach należących do Administratora
przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp.
są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
21. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed
osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do
przesłania nieokreślonych informacji. Dane te nie podlegają Polityce
Prywatności.
22. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane
kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do
Administratora.
23. Administrator nie będzie sprzedawać danych osobowych
Użytkowników innym podmiotom.
24. Administrator może udostępniać zebrane dane osobowe Użytkowników
do współpracujących ze Sklepem firm świadczących usługi pocztowe lub
kurierskie, operatorów systemów płatności oraz innych firm, o ile jest to
niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z umowy na
rzecz Użytkownika. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych
ograniczona będzie do wymaganego minimum.

25. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym
do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym
organom wymiaru sprawiedliwości.
26. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki
prywatności poprzez jej aktualizację. Użytkownik może w każdej chwili
sprawdzić politykę prywatności na stronie handyshower.pl , aby upewnić
się, że jest zadowolony ze zmian.

