Polityka prywatności
Kim jesteśmy
Strona prowadzona jest przez Laska Nebeska Anna Orzech (NIP: 8671766934), ul.
B. Prusa 6/8, 39-400 Tarnobrzeg (dalej jako „Laska Nebeska”). Laska Nebeska jest
administratorem Twoich danych osobowych, które umieścisz na stronie.
Jeżeli masz pytania, wątpliwości lub skarbi związane ze świadczonymi przez nas
usługami lub przetwarzaniem danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail:
ania@laskanebeska.pl.
Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy
Moduł sklepu dostępny na stronie
Kiedy dokonujesz zakupu naszego produktu lub usługi, zbieramy dane
transakcyjne, takie jak informacje o zakupie oraz informacje podane przez Ciebie
w formularzu. Dane obowiązkowe w formularzu to: imię, nazwisko, kraj, ulica, kod
pocztowy, miasto, nr telefonu, adres e-mail. Dodatkowo w celu płatności online
zbieramy dane niezbędne do przetworzenia transakcji. Płatności prowadzone są
przez system PayU.
Ciasteczka
W ściśle określonym zakresie możemy zbierać dane automatycznie za
pośrednictwem plików Cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane w
urządzeniach użytkownika w czasie przeglądania przez niego serwisów
internetowych. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych
na danej stronie internetowej lub potwierdzenia, że dany użytkownik widział
określone treści z danej witryny internetowej. Jak wyłączyć pliki w swojej
przeglądarce na stałe, możesz przeczytać tutaj http://jakwylaczyccookie.pl/jakwylaczyc-plikicookies/.
Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu
twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki
którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już
dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.
Osadzone treści z innych witryn
Treści publikowane na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy,
obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie
do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Z kim dzielimy się danymi
Na naszych stronach mogą znaleźć się wtyczki i funkcjonalności podmiotów
trzecich, które posiadają własne Polityki prywatności i zasady przetwarzania
danych osobowych. Funkcjonalności te wykorzystywane są w celu:
• monitorowania ruchu na naszych stronach WWW;
• zbierania statystyk pozwalających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy
korzystają z naszych serwisów i umożliwiają nam dopasowywanie naszych
serwisów i produktów do potrzeb odwiedzających osób;
• wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
• integracji z portalami społecznościowymi;
• realizacji płatności internetowych.
Mechanizmy, które możesz spotkać na naszych stronach, należą do firm:
• Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący
Google Analytics: tools.google.com);
• Facebook i Pixel Facebook (więcej informacji na stronie: facebook.com);
• PayU (więcej informacji na stronie: payu.com)
Jak długo przechowujemy twoje dane
Długość przetwarzania Twoich danych jest uzależniona od tego w jakim celu je
nam przekazałeś.
Twoje dane osobowe przekazane w celu zawarcia umowy przechowujemy tak
długo, jak długo trwa umowa, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia
ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania
obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, jednak nie dłużej
niż przez 6 lat od końca roku, w którym wykonano umowę.
Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas
nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne
komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
Jakie masz prawa do swoich danych
Jeśli dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać usunięcia przez nas
całości twoich danych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to
danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych,
prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane
Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi
wykrywania spamu.
Twoje prawa
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeśli dane przetwarzane były na
podstawie zgody, w przeciwnym razie zakończenie przetwarzania realizowane
będzie realizowane na podstawie innych przepisów.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
Przetwarzanie automatyzowane i profilowanie
Twoje dane nie służą nam do profilowania, natomiast niektóre Twoje dane są
automatycznie przetwarzane w ramach realizacji płatności (status, id transakcji,
zaszyfrowane dane karty) i obsługi zamówień (status, data).

