POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką") ma charakter informacyjny, co
oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Serwisu mipozyczka.pl.
1.2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane
zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w
stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.
1.3. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i
rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą
w Regulaminie .

2. ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
Mając na uwadze wymogi Rozporządzenia 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 - "RODO"), które wejdzie w
życie 25 maja 2018 r. – wprowadziliśmy w życie nową Politykę Prywatności, dostępną TUTAJ
oraz dokonaliśmy zmian w Regulaminie, którego zmieniona wersja dostępna jest TUTAJ.
Jednocześnie informujemy, że Twoje wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie
danych osobowych pozostają ważne. Możesz je nadal wycofać w dowolnym momencie. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w wyżej wskazanej Polityce.
Obowiązek informacyjny W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia 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 "RODO") informujemy, że:
▪

U Administratora nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.

▪

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania
umowy zawartej z Państwem, w tym do:
(a) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze
stron internetowych posylki.pl, e-pokupki.pl, iktrans.pl (zwanymi dalej „Stroną”) w tym
dokonywania transakcji;
(b) zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa
konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
(c) obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
(d) obsługi zgłoszeń, które do na Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy);
(e) kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem
usług.
▪

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych
dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane
osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, którym jest:
(a) monitorowanie Państwa aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów
kluczowych oraz zarządzanie Państwa aktywnością na Stronie;
(b) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa
treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w

ustawieniach Sklepu lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na
podstawie Państwa aktywności na Stronie;
(c) prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia
marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów
osób trzecich;
(d) kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi
działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w
szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;
(e) wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
(f) zapewnienie obsługi usług płatniczych;
(g) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną,
w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie
oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
(h) monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników
np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań
i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy
oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
(i) obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi
użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane
wprost z wykonaniem umowy;
(j) organizacja programów jakościowych (np. Trusted Shops), lojalnościowych,
konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;
(k) windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych
i mediacyjnych;
(l) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie
rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z
przepisów prawa).
▪

Jeśli się na to Państwo zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
(a) zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i
aplikacji mobilnych;
(b) organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo
wziąć udział.

▪

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z
Administratorem i/lub pozyskiwania informacji i materiałów, o których mowa powyżej.

▪

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie
dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

▪

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych
osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych
środków bezpieczeństwa.

▪

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do
Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe
klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję
Europejską.

▪

Odbiorcami danych osobowych będą:
(a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w
celu obsługi Sklepu oraz systemów komputerowych gromadzących zebrane od Państwa
dane jak również podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością

Administratora - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych,
(b) podmioty świadczące usługi dostawy produktów wysyłanych do Państwa drogą
pocztową lub pocztą kurierską - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych,
(c) podmioty współpracujące przy obsłudze infolinii - na mocy stosownej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych,
(d) podmioty świadczące usługi płatności on-line - na mocy stosownej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych,
(e) podmioty współpracujące z Administratorem w ramach programów jakościowych
(np. Trusted Shops – program prowadzony przez Trusted Shops GmbH, Subbelrather
Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy) - na mocy stosownej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
▪

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do
dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych
powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem admin@epokupki.eu lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: E-Pokupki
Sp. z o.o., Biała Podlaska, 21-500, ul. Brzeska 126.

▪

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda
osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

▪

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

▪

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i
procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Państwa
dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków
prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie
danych osobowych polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób
zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o
Państwie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz
zainteresowań.

3.PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ
ICH POPRAWIANIA
3.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
3.2. Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o
ochronie danych osobowych w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych,
prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w
przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

4.INFORMACJE HANDLOWE
4.1. Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na
odległość (np. wiadomość e- mail).

4.2. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty,
które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie
z wyrażoną przez Klienta wolą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
4.3. O ile Klient wyraził na to zgodę, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w
celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, w którymi współpracuje
Administrator.

5.PLIKI COOKIES
5.1. Na stronie Sklepu Internetowego wykorzystywana jest technologia przechowująca i
uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Klienta podłączonym
do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia Klientowi
maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w celach
statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Klienta prezentowanych treści
reklamowych, w tym partnerów i reklamodawców Administratora. Podczas wizyty Klienta na
stronie Sklepu Internetowego mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w
postaci nazwy domeny strony internetowej, z której Klient został odesłany do witryny Sklepu
Internetowego, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, innych informacji
transmitowanych protokołem HTTP. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane
eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp
do strony Sklepu Internetowego.
5.2. Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po
stronie urządzenia Klienta (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nim
informacje, których strona Sklepu Internetowego może potrzebować, aby dostosować się do
sposobów korzystania z niej przez Klienta i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony
Sklepu Internetowego, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są
pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia
osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających
na identyfikację Klienta, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter Danych
Osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu
użytkownikowi.
5.3. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Sklepu Internetowego służą przede
wszystkim dostosowaniu zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększeniu
użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.
5.4. Pliki cookies wykorzystywane na stronie Sklepu Internetowego nie są szkodliwe ani
dla Klienta ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Klienta,
dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Na stronie Sklepu
Internetowego używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na
komputerze lub urządzeniu mobilnym Klienta do momentu wylogowania ze strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które
pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
5.5.Klient może zmienić sposób korzystania z plików "cookies" przez przeglądarkę, w tym
zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony Sklepu Internetowego (i innych witryn
internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni
się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia
cookies powinny się znajdować w zakładce "Pomoc" wybranej przeglądarki internetowej.
5.7. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z
poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox:
Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki
dostępu mogą różnic się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

5.8. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym
urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego
telefonu lub urządzenia mobilnego.
5.9. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź
istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu Internetowego, przykładowo wiąże
się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

6.KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
6.1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem
poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres
Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod
numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.
6.2. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz
jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie
rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji
o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób
gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja
zgłoszenia.
6.3. Gdy Klient kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia
reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o
przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc.,
celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie.
Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały
przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych
danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania
informacji, które interesują Klienta.

7.ZABEZPIECZENIA
7.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7.2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych
drogą elektroniczną:
▪

Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

▪

Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane
Klientów.

▪

Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.

▪

Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator
namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
Niniejsza Polityka dotyczy tylko Serwisu E-pokupki.pl
8.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki- może to nastąpić
m.in. z następujących ważnych powodów:
▪

a. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych
Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną
oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub
prawa i obowiązki Klienta;

▪

b. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem
technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań
technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

8.3. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego
informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się
pojawiać z nową datą.
8.4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Klienta
zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz
określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub
przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie
informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).
8.5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.

