POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka COOKIES
Sklep 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:
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;
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:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Sklepu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Sklepu;
„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.;
„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 ochrony danych osobowych www.krayna.pl

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Strony www.krayna.pl

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane na stronie yope.me
zgodnie z przepisami 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) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
Rejestracja na stronie nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest
dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do
zarejestrowania Konta Użytkownika oraz skorzystania z usługi Newsletter. W celu ułatwienia
skorzystania z niektórych usług dostępnych na stronie, formularze zaproponowane na dedykowanych
stronach mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu
skorzystania z usługi zaproponowanej na stronie. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą
przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Przekazane dane są chronione przed
dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez KRAYNA SP. Z.O.O ul. Jana Karola
Chodkiewicza 23, 85-656 Bydgoszcz,XIII WG KRS w Bydgoszczy | Nr KRS: 0000649436 | NIP:
5542943775 wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej
usługi.

Okres przechowywania danych
Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym
użytkownikiem sklepu internetowego działającego pod adresem https:www.krayna.pl a po rezygnacji
z bycia użytkownikiem sklepu internetowego - przez okres niezbędny do wykonania wszelkich
uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia
roszczeń.
W przypadku użytkowania sklepu internetowego bez rejestracji dane osobowe będą przechowywane
przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu
zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.
Przekazywanie danych
Jeśli udzielą nam Państwo w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy
na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu obsługującej nas firmie kurierskiej, aby
mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub
uzgodnienia dostawy.
DPD Polska sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa, InPost Paczkomaty Sp. z o.o. ul. Wielicka
28, 30-552 Kraków

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości
na nasz adres kontaktowy hello@krayna.pl lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy
kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w
tym celu dane, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w
innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo
dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym
oświadczeniu.
Bezpieczeństwo danych
Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają
wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne
bezpieczeństwo.
Prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem
zautomatyzowanych decyzji
Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
prawo żądania usunięcia danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która
uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które
przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.
Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas
przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych
danych lub ich przeniesienia.
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych
osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych
zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z
administratorem danych: KRAYNA SP. Z.O.O, ul. Jana Karola Chodkiewicza 23, 85-656 Bydgoszcz,
hello@krayna.pl
Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Pozostałe informacje
Jeżeli na stronie internetowej zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych
przez stronę internetową, to nie może on odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień
ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu
na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Strona zachęca przy okazji do zapoznania
się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane
osobowe.

Strona zbiera również anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą
wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach krayna.pl
Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: www.google.com.

