Polityka prywatności sklepu internetowego firmy Kospel S.A
prowadzonego pod adresem https://aura.kospel.pl/product
1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych przekazanych przez Kupujących w związku z kupowaniem
przez nich produktów w sklepie.
2. Administratorem danych osobowych jest Kospel S.A. z siedzibą w Koszalinie
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie,
IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000047150, o kapitale
zakładowym 851.925,00 zł, NIP 6691311816, REGON 330441830.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy
wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych
osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy
ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez
Kupującego oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Administrator pozyskuje informacje o Kupujących i ich zachowaniach w
następujący sposób :
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych
osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem
możliwości zawarcia tejże umowy.
7. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem
Sklepu internetowego gromadzone są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
8. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.
9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do modyfikacji
i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności
serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne
zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego
serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób
widoczny i zrozumiały.
11.W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki
prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można na stronie
sklepu w sekcji KONTAKT.

