Polityka Prywatności
Polityka prywatności Soxland.pl — po zmianach zgodnie RODO
Słownik pojęć

1. Sprzedawca – Krzysztof Wadas i Marcin Wadas, prowadzący
działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą MARKO
II s.c., Os. II Pułku Lotniczego 12/2, 31-868 Kraków, NIP:
675-140-57-52, REGON: 120831811, kontakt e-mail:
kontakt@soxland.pl.
2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod
domeną soxland.pl.
3. Klient – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie
(konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
4. Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Sklepu.
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach
Sklepu jest Sprzedawca – Krzysztof Wadas i Marcin Wadas,
prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod
nazwą MARKO II s.c., Os. II Pułku Lotniczego 12/2, 31-868 Kraków,
NIP: 675-140-57-52, REGON: 120831811, kontakt e-mail:
kontakt@soxland.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami
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), tzw. RODO
oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe o ile wyrazili Państwo na to
zgodę (zapis do
newslettera), podany przez Państwa adres email oraz numer
telefonu będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych
produktów sklepu SoxLand.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym
czasie w sposób zgodny z podpunktem 6.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę
jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało
to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania
umowy.
5. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klienta lub innego

Użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w
komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie
przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
6. Można zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości
mailowych oraz wiadomości SMS, tj. wycofać swoją zgodę ze
skutkiem przyszłym, w którym to celu w każdym mailu i biuletynie
informacyjnym załączony jest odpowiedni link do anulowania
subskrypcji. Następnie zostaniesz poproszony(a) o potwierdzenie
anulowania subskrypcji. Rezygnacja z newslettera wysyłanego
poczta e-mail jest możliwa także poprzez Panel sklepu
www.soxland.pl. Należy się zalogować, następnie należy kliknąć
przycisk edytuj dane. Następnie należy odznaczyć pole - Akceptuje
newsletter. Możesz również skontaktować się z nami w celu
wycofania swojej zgody w dowolnym czasie:
- mailem: kontakt@soxland.pl
- pocztą:
Sklep SOXLAND.PL
ul. Makuszyńskiego 18
31-752 Kraków
Nie jest możliwe wypisanie się z otrzymywania niektórych
komunikatów informacyjnych, wymaganych do wykonania umów oraz
do funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym maili
związanych z obsługą (np. potwierdzenia rejestracji, informacje o
obsłudze klienta) lub informacji na temat zakupów (np. potwierdzenia
zamówień, dokumenty związane z umową, dotyczące przetwarzania
płatności). Będziesz otrzymywać te powiadomienia zgodnie z
podanymi danymi kontaktowymi.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym partnerom, tj.
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie soxland.pl
przy czym, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
soxland.pl i wyłącznie zgodnie z wytycznymi soxland.pl i jedynie w
zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez soxland.pl.
Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych (np.
Google, Facebook, Edrone.), operatorzy pocztowi i firmy kurierskie
(Inpost Paczkomaty), operatorzy płatności (np. PAYU), systemy opinii
(m.in Trusted Shops) dostawcy usług doradczych, prawnych,
księgowych lub audytowych. Dane również mogą być przekazywane,
podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie
wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na
odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się
postępowania karnego).
8. Przysługują Państwu następujące prawa:

• prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w
zakresie określonym w art. 15 RODO;
• zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących
Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
• zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia
zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile
ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
- do wywiązania się z prawnego obowiązku;
- z uwagi na względy interesu publicznego;
- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania
Państwa danych osobowych,
o ile:
- prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa
kwestionowana;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się
ich usunięciu;
- nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
• zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam
Państwa danych w strukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania
ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
• zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do
organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa. W przypadku pytań
dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa
danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych,
a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu
wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej
polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych:
kontakt@soxland.pl.
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności
przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych
prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić
sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze
skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach
marketingu bezpośredniego mogą Państwo zrealizować prawo do
sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w

innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu
jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po
skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy
kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że
wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw,
lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub
obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie
danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim
przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa
danych osobowych do powyższego celu.
Polityka COOKIES

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z
wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. 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.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym
Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp
jest operator Sklepu.
4. 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;
5. 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.
6. 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.
7. 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).
8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików
cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Sklepu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika
Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących
z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod
adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w
menu przeglądarki internetowej.

