POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka COOKIES
Sklep Baby-Bear.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone
są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 4.1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu
do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności
pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 4.2. tworzenia statystyk, które
pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 6.1. „niezbędne” pliki
cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające
pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu; 6.2. pliki
cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu; 6.3. „wydajnościowe” pliki cookies,
umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu; 6.4.
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 6.5. „reklamowe” pliki
cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych
do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą
być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Polityka PRYWATNOŚCI
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego www.babybear.pl (dalej: „sklep internetowy”) jest Baby Bear Ewa Kowalska, z siedzibą w Opolu,

ul.Piwarskiego 7, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (dalej:
„Administrator”). Administrator informuje, że:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z transakcjami wykonywanymi w
ramach sklepu internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z
treścią udzielanej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych
z obsługą wysyłki newslettera;
Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b), lit. f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 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 osobowych);
Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji transakcji w sklepie
internetowym oraz do rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez
Panią/Pana konta w sklepie internetowym. Jeżeli dokonuje Pani/Pan transakcji bez rejestracji
konta w sklepie internetowym wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od momentu
dokonania zakupu. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych
celach Administratora na czas ich realizacji oraz na podstawie Pani/Pana zgody – do czasu
cofnięcia zgody.
Odbiorcą danych osobowych będzie firma kurierska DPD Polska w celu użycia danych
potrzebnych w zakresie przewożenia przesyłek.
Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgony w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących Pani/Pana osób, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu –
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
dotyczących Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach sklepu
internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta Klienta w sklepie
internetowym oraz wykonania transakcji w ramach sklepu internetowego. Nie dotyczy to
przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w
przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach sklepu
internetowego;
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie sprzedażowego, marketingowego i profilowania
analitycznego, w celu dostosowywania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana
potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na
udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane;
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Administratora – adres e-mail:
info@babyh-bear.pl

