Chcąc dopasować nasze treści do Twoich potrzeb korzystamy na naszych stronach
z technologii pozwalających nam zbierać Twoje dane osobowe. Pragniemy
poinformować Cię dokładnie co zbieramy, dlaczego to zbieramy i czego możesz
od nas oczekiwać.

Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych a wiec
podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi
dzieje, jesteśmy my: Karmiuszka Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.

Jakie dane
zbieramy?

Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
adres dostawy (ulica, kod pocztowy, miejscowość,
kraj) oraz adres IP.

Po co je zbieramy
i czy możemy je
zbierać?

Abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie oraz,
jeśli się na to zgodziłeś – aby wysyłać Ci newsletter.

Partnerzy

Nasi partnerzy to: Shoplo.com – platforma ecommerce, na której prowadzimy nasz sklep, Blue
Media.pl – operator naszych płatności a także serwis
Apaczka.pl – operator naszych wysyłek.

Inni odbiorcy

Jeśli wymaga tego od nas obowiązujące nas prawo,
musimy przekazać Twoje dane osobowe uprawnionym
do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe
czy organy ścigania.

W każdym momencie przysługuje Ci prawo wniesienia
skargi do właściwego organu nadzoru, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twoje prawa

Tam, gdzie podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda,
możesz ją wycofać w każdej chwili. Aby to zrobić,
wystarczy napisać do nas wiadomość e-mail na
adres: kontakt@karmiuszka.pl

Pamiętaj także, że masz prawo żądania dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Dodatkowo możesz wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania, a także żądać przeniesienia danych.
Aby to zrobić, wystarczy napisać do nas e-mail na
adres: kontakt@karmiuszka.pl.

Jak długo
przechowujemy
Twoje dane?

W przypadkach, gdy przetwarzamy twoje dane
w oparciu o Twoją zgodę, Twoje dane osobowe będą
przechowywanie do czasu zakończenia realizowania
przez nas celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda,
ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia
przez Ciebie zgody.
Ze względów bezpieczeństwa i trwania roszczeń okres
przechowywania kopii zapasowych wynosi 3 lata.

Kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naszej
polityki prywatności zapraszamy Cię do kontaktu pod
adresem e-mail: kontakt@karmiuszka.pl

