polityka prywatnośći strony print-o
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej
dostępnego pod adresem www.print-o.pl, zwanego dalej Portalem.
Właścicielem i administratorem strony www.print-o.pl jest firma studio_
eighteen sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Tylnej 2/2, o
numerze NIP: 4980265748, REGON: 364997244, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000632561, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Jakie dane zbieramy?
W trakcie procesu składania zamówienia w serwisie print-o.pl zapytamy
Ciebie o podanie nam danych niezbędnych do realizacji Twoich zamówień, czyli nazwę firmy, dane do faktury, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail oraz adres wysyłkowy o ile będzie
inny niż dane do faktury.
Jak wykorzystujemy Twoje dane?
Przekazane przez Ciebie dane osobowe wykorzystujemy w celu realizacji umowy sprzedaży, a więc realizacji składanych przeze Klienta zamówień. W tym samym celu podane dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom – drukarniom, podmiotom świadczącym usługi
pocztowe i kurierskie, świadczącym usługi wspierające system sprzedaży. Chcielibyśmy, aby nasi Klienci byli świadomi celu podawania swoich
danych osobowych, dlatego podczas składania zamówienia prosimy o
zaakceptowanie regulaminu, co stanowić ma podstawę prawną przetwarzania. Jeżeli jednak Klient nie zaznaczy zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu realizacji umowy podczas składania dyspozycji, zamówienie zrealizowane zostanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
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) – przetwarzanie tych danych będzie bowiem
niezbędne w celu realizacji umowy i dostarczenia towaru Klientowi.
Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych odbywać się
będzie na podstawie akceptacji regulaminu oraz złożeniu zamówienia
w serwisie. Dane do których wyrażona została zgoda na ich przetwarzanie w celach marketingowych, mogą być przekazywane podmiotom
trzecim, które jako podwykonawcy świadczą usługi marketingowe dla

portalu print-o.pl. Dla wyjaśnienia – dane te nie będą sprzedawane czy
przekazywane osobom trzecim w celu organizowania przez nich własnych akcji marketingowych, a jedynie współpracującym z nami podmiotom, które wspierają nas w działaniach marketingowych, na przykład wysyłają oferty promocyjne w imieniu portalu print-o.pl. Okresem
przechowywania danych jest okres 3 lat od złożonego zamóienia. Dane
dostarczone nam przez użytkownika w korespondencji wykorzystujemy
tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania –
dane te nie są przez nas gromadzone. Informacje handlowe będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail).
Prawa Klienta
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo
dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Jawne dane osobowe
Dane osobowe podane przez Użytkowników w momencie wysłania komentarzy oraz opinii produktów są dostępne dla każdego korzystającego z portalu print-o.pl i nie podlegają ochronie.
Inne strony internetowe
W ramach portalu print-o.pl mogą okresowo pojawiać się linki do innych
witryn. Takie strony działają niezależnie od portalu i są przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się.
Dane zbierane automatycznie
Zbierane automatycznie dane (tzw. pliki cookies) mogą zostać wykorzystane do personalizacji zawartości naszych stron i analizy zachowań
użytkowników, jednak w tym zakresie nie są przetwarzane dane, które
pozwalają zidentyfikować Klienta. Dane te używane są przez narzędzie
Google Analytics w celu dostosowania naszej strony internetowej do potrzeb Klientów i przechowywane są przez okres 50 miesięcy. Podczas
każdego pobytu na naszym portalu automatycznie zbieramy dane
dotyczące Twojej wizyty, w tym: adres IP, nazwę domeny, typ systemu
operacyjnego itp. Automatycznie pobieramy również dane zawarte w
plikach tekstowych cookies, które identyfikują Twoją przeglądarkę w
momencie korzystania z naszej strony. Dane te wykorzystywane są w
strukturze odseparowanej od jakichkolwiek innych danych, ale pozwalają nam na personalizację stron i ofert. W każdej chwili możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć wcześniejsze, wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej.

Inspektor ochrony danych
Z dniem 25 maja 2018 r. w naszych strukturach ustanowiony zostaje
Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w każdej
sprawie dotyczących ochrony danych osobowych, również w sprawie realizowania Twoich uprawnień związanych z danymi osobowymi. Z naszym inspektorem danych osobowych – Klaudią Pietrygą - kontaktować
możesz się pod adresem e-mail k.pietryga@print-o.pl

