POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Szanując Państwa prawa oraz respektując należycie
przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się
do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych
danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest: Lema Katarzyna Głuchowska Agnieszka
Kwiatkowska Spółka Cywilna z siedzibą w Markach ul. Okólna 43, telefon i adres e-mail:
789003003 kgluchowska@lumifabryka.com / 606338593 akwiatkowska@lumifabryka.com ,
NIP: 1251666412, REGON: 369168268
3. W naszym serwisie/stronie www zbieramy następujące dane osobowe:
•

•
•

•

•

•

Imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będą Państwo proszeni o
podanie swojego imienia i nazwiska, w celu wysłania Zamówienia oraz
możliwości kontaktu z Państwem.
Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu.
Nr telefonu – do kontaktu bezpośredniego w celu ustalenia szczegółów
zamówienia, do powiadamiania sms-em o wysłaniu Produktu, czasami też
dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych
zdarzeń (związanych z realizacją Państwa zamówienia).
Adres email – poprzez email ustalamy szczegóły Państwa zamówienia,
odpowiadamy na Państwa pytania, wysyłam oferty, wysyłamy potwierdzenie
Zamówienia, oraz kontaktujemy się z Państwem w związku z realizacją
zamówienia. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego Newslettera będziemy
wysłać informację handlową (maksymalnie raz w miesiącu o promocjach/
nowościach).
Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w
Internecie takie jak adres IP wykorzystywane są przez Administratora (serwisu,
strony www) w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w
celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o
regionie, z którego następuje połączenie).
Cookies – nasz serwis/strona www wykorzystuje technologię Cookies w celu
dostosowania go do Państwa indywidualnych potrzeb. Mogą Państwo zgodzić się
na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i bez powtórnego wpisywania mogli
Państwo korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu/
strony www. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.
Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie sklepu, proponujemy wyłączenie
obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
•
•
•
•

Przechowujemy powyżej wskazane dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w
przyszłości realizację i kontynuację zamówień.
Stworzenie oferty zgodnie z Państwa zapytaniem.
Realizacja zamówienia.
Korespondencja telefoniczna i mailowa w celu realizacji zamówienia.

5. Rejestracja w Strefie Architekta.
Rejestracja w Strefie Architekta jest dobrowolna. Rejestracja jest jednoznaczna z
wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji marketingowych (nie częściej niż raz w
miesiącu). Rejestrując się wyrażasz zgodę na zostanie naszym subskrybentem.

6. Każdy Użytkownik naszego Serwisu/strony www ma możliwość wyboru, czy i w jakim
zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś
względów nie życzą Państwo sobie pozostawienia swoich danych osobowych to maja
Państwo prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Serwisu/strony www.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
dostawcy systemów informatycznych,
dostawcy usług IT,
podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi
prawne,
operatorzy pocztowi i kurierzy,
operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
Nie przechowujemy danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych
dostępu do Twojego konta bankowego.
8. Zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1),
mają Państwo prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania
usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij e – mail pod adres:
kgluchowska@lumifabryka.com , lub napisz do nas 05-270 Marki ul. Okólna 43.

