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.
Animals Wave przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 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 (dalej: „RODO”)
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem odpowiedzialnym za to, co się
z nimi dzieje, jesteśmy my: właściciel sklepu internetowego animalswave.com czyli Animals Wave
Natalia Zwierzyńska, z siedzibą w Łodzi, ul. Koplowicza 11/6 92-549, NIP 7282756065.
Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych
Użytkowników, w tym przechowywanie czy analizowanie na potrzeby usług strony serwisu
animalswave.com. Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w
szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów
marketingowych osób trzecich.
Cele przetwarzania
Dane jakie zbieramy to Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i informacje co u nas kupiłeś i
kiedy.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w
ramach sklepu on-line, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
- zarejestrowania się na stronie www.misbhv.pl
- zrealizowania umowy sprzedaży
Ponadto, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas
Animals Wave przetwarza Twoje dane w celach marketingowych.
Zbieramy dane zapisane w cookie w celu dopasowania treści do Twoich potrzeb. Pisząc
o „treściach” mamy na myśli zarówno to, co publikujemy w naszym serwisie, jak również to, co
wyświetlają Ci nasi partnerzy. Pisząc o „dopasowaniu” mamy na myśli uczynienie treści
ciekawszymi dla Ciebie. Dane zapisane w cookie umożliwiają nam bowiem analizowanie
twoich zachowań. Ich zbieranie jest oparte o wyrażoną przez Ciebie zgodę.
Komu udostępniamy Wasze dane osobowe?
Wasze dane osobowe udostępniamy operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania
przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz
administratora usługi prawne oraz księgowe oraz innym podmiotom, którym administrator
powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych.
Newsletter

Klienci mają możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail,
imienia, nazwiska i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newslettera informujemy Was o
naszych najnowszych ofertach. Możecie w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera
klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając e-maila na adres:
animalswave@gmail.com
Konto Klienta
Podczas zakładania konta Klienta prosimy o podanie następujących danych Klienta: imię,
nazwisko, adres e-mail. Prosimy Was również o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu założenia konta, obsługi i realizacji zamówień.
Cookies
Strona sklepu internetowego używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi
urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc)
zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje
zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w
celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące
cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez
zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików
cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies
dostępnych jest w polityce cookies.
Partnerzy
Nasi partnerzy to Shoplo oraz zewnętrzne usługi integrowane z platformą e-commerce.
Prawo
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.
Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych
Tam, gdzie podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w każdej chwili. Aby
to zrobić, wystarczy zalogować się na swoje konto i usunąć dane lub całe konto albo napisać do nas
maila na animalswave@gmail.com z wycofaniem zgody na przetwarzenie danych. Pamiętaj jednak,
że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu jej wycofania.
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 nas o tym
poinformować mailowo na animalswave@gmail.com
Ponadto informujemy Cię, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 r.)
Termin przechowywania danych

Ze względów bezpieczeństwa i trwania roszczeń okres przechowywania kopii zapasowych wynosi
3 lata lub wcześniej do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych
osobowych.

