HURTOWNIA STOMATOLOGICZNA

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych jest Kennemed Manuela Olejniczak-Rogalińska, Artur
Rogaliński spółka cywilna z siedzibą we Wrześni (62-300) przy ul. Stanisława Wyspiańskiego
4, NIP 7891766864, REGON 367716381.
2. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych
osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych
lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
3. Zbieramy następujące dane osobowe:
 Imię i nazwisko
 Adres zamieszkania, bądź siedziby firmy
 Numer telefonu
 Adres e-mail
 Adres IP (fizyczny) komputera
 Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) firmy
4. Cel zbierania danych:
 Wykonanie umowy – dane są nam potrzebne do prawidłowego zrealizowania
zamówienia, dostarczenia właściwej osobie, pod właściwy adres i rozliczenia się z
organami podatkowymi.
 Rejestracja w sklepie internetowym – jest ona dobrowolna i nie jest konieczna do
złożenia zamówienia. Przechowujemy dane, aby ułatwid składanie zamówieo przez
naszych Klientów w przyszłości.
 Informowanie o ofercie handlowej – telefonicznie, bądź korzystając z usługi
newslettera, do której zapisanie się jest dobrowolne i możliwe w dowolnym
momencie. W każdej chwili można też wypisad się z tej usługi, lub powiadomid
konsultanta o zaprzestaniu przekazywani informacji telefonicznych.
 Usprawnienie komunikacji z Klientem – informujemy o brakach w towarach,
proponujemy, alternatywne, nierzadko korzystniejsze produkty, proponujemy
alternatywną metodę dostawy, innymi słowy staramy się o zadowolenie naszych
Klientów.
 Prowadzenie statystyk – częśd danych, szczególnie dotyczących fizycznych adresów
komputera, kliknięd Klientów itp. zbieramy do celów statystycznych, pozwalających
nam na ciągłe doskonalenie naszej strony internetowej i e-sklepu.
5. Przetwarzanie danych osobowych:
 Odbiorcy dodatkowi – związani są z prowadzonymi przez nas działaniami
dotyczącymi prowadzenia działalności, czy też realizacji zamówieo:
o firmy kurierskie – otrzymują dane osobowe Klientów w celu realizacji
zamówienia
o firma hostingowa – OVH sp. z.o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, NIP
8992520556 – przetwarza częśd danych informatycznych do celów
statystycznych
o organy uprawnione
 Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celach związanych z pracą sklepu oraz jego
udoskonalaniem, może byd z tym powiązane niezautomatyzowane profilowanie,
prowadzące do sprecyzowania i polepszenia oferty dostarczanej Klientom.
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6. Nasze strony internetowe wykorzystują technologię ciasteczek (cookies), w celu
dostosowania ich wyglądu do indywidualnych potrzeb Klientów. Klient może się zgodzid na
zapamiętanie danych i aby bez konieczności powtórnego ich wpisywania korzystad z nich
podczas kolejnych wizyt. Dane te są niewidoczne dla właścicieli innych witryn i mogą byd
zmieniane i usuwane w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej.
7. Każdy Klient przekazuje swoje dane dobrowolnie i ma prawo o decydowaniu w jakim zakresie
są one wykorzystywane przez Administratora. Dodatkowo:
 każdy Klient ma „prawo do bycia zapomnianym”, tzn. usunięcia danych osobowych z
bazy danych sklepu, z wyjątkiem danych wynikających z usług już wykonanych i
związanych np. z rozliczeniami podatkowymi. W celu usunięcia danych Klient
proszony jest o napisanie na adres biuro@kennemed.pl, bądź drogą pocztową na
adres Kennemed s.c. ul. Romana Dmowskiego 2, 62-300 Września oświadczenia o
wyrażeniu chęci do usunięcia danych osobowych
 każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany. W tym
celu należy zalogowad się na swoje konto w sklepie internetowym
www.kennemed.pl/sklep/, bądź wysład aktualizację swoich danych osobowych na
adres biuro@kennemed.pl, bądź drogą pocztową na adres Kennemed s.c., ul.
Romana Dmowskiego 2, 62-300 Września.
8. Nie przechowujemy danych poufnych, jak numery kont, kart płatniczych i kredytowych
Klientów.
9. Niniejsza polityka jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. nr
101 poz. 926 ze zm.).
10. Niniejsza polityka obowiązuje od 25.05.2018r.
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