POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
”www.woolet.pl”
1. Postanowienia ogólne.
1.1.
Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza
że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka
prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych
osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania
w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

2. Podstawa przetwarzania danych osobowych
2.1.
Administratorem danych osobowych jest Woolet Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Floriańska 15/4a, 31-019 Kraków,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000676871, NIP 6762527849, REGON 367023130, email: kontakt@woolet.pl
2.2.
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym
w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanym dalej „RODO”) w celu:
a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas
trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
b) Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok
po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu
prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
e) Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez
wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, , gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań
marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia
sprzeciwu.
f) Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań
marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów
innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na
takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń zastąpi jako
pierwsze.

g) Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie
uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych
przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas
działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną
przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.
h) Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych
wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez Administratora
działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest Udzielanie odpowiedzi na
zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub
w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych
odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat.
i) korzystania z usługi Newsletter oraz usług Czat na podstawie wyrażonej zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2.3. Podanie danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem jest
warunkiem zawarcia umowy. Klient jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług. Podanie danych osobowych
w celu korzystania z usługi Newsletter oraz usługi Czat jest dobrowolne.
2.4.
Administrator może przetwarzać dane osób udostępnione przez Klientów, w celu możliwości
skorzystania z usług Administratora. Klient przekazując Administratorowi dane osób trzecich
każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych
Administratorowi.
3. Gromadzenie danych osobowych
3.1.
Dane osobowe przekazywane przez Klientów za pomocą formularzy elektronicznych
przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności RODO.
3.2.
W celu dokonania rejestracji (założenia konta) bądź złożenia zamówienia bez logowania
Klient zobowiązany jest do podania danych i wypełnienia formularza dostępnego w Sklepie
internetowym.
4. Zakres przetwarzania danych osobowych
4.1.
Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do: przyjmowania zamówień i świadczenia
usług zgodnie z Regulaminem, wykonywania umów zawartych zgodnie z procedurą określoną
Regulaminem, przesyłania Klientom informacji o Administratorze i jego usługach, realizacji usług
świadczonych przez Administratora, a także w celach statystycznych.
4.2.
Dane osobowe osób zgłoszonych przez Klientów, którzy zrezygnowali z otrzymanego
zaproszenia do uczestnictwa w Sklepie internetowym, są przetwarzane przez Administratora
w celach związanych z obsługą procesu o usługach oferowanych przez Administratora, obejmującą
m.in. weryfikację osób, które dokonały rezygnacji z otrzymanego zaproszenia.
4.3.
W przypadku udziału Klientów w zorganizowanych przez Administratora konkursach, dane
kontaktowe Klientów, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do
powiadomienia o zwycięstwie.

4.4.
Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach
technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych,
statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

5. Kontrola przetwarzania danych osobowych
5.1.

Klient jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

5.2.
Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu
marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z powyższych uprawnień może być
realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail: kontakt@woolet.pl stosownego żądania wraz
z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.
5.3.
Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie
danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.

6. Udostępnianie danych osobowych.
6.1.
Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane
osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest przewoźnikom
(DHL, UPS, DPD, TNT, InPost, FedEx), operatorom pocztowym, agencjom celnym, podmiotowi
obsługującemu księgowość, podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznej (PayU, Paypal),
partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych
i serwisów internetowych), firmom windykacyjnym. Dane osobowe nie będą przekazywane do
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych.
7.1.
Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych
Regulaminem oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez
okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi (np. obsługa reklamacji);
b) zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów
podatkowych i rachunkowych).

7.2.
Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na
podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu
przez osobę, której dane dotyczą.
7.3.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu
jej odwołania.
7.4.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby
zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób
miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.
W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy
i analizujemy ruch na naszych stronach jak również podejmujemy działania remarketingowe.

8. Cookies w sklepie internetowym, dane eksploatacyjne i analityka.
8.1.
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,
wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego
(np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z
jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot.
plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
8.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
a) identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są
zalogowani;
b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych
logowania do Sklepu Internetowego;
d) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji
Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji
korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu
Internetowego;
f) remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez
anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa
kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich
przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe
w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
8.3.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z
plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np.
częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies –
w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu
Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez
Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych
kroków składania Zamówienia).

8.4.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia
zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka
zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia
takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików
Cookies.
8.5.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale
pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 w przeglądarce Chrome
 w przeglądarce Firefox
 w przeglądarce Internet Explorer
 w przeglądarce Opera
 w przeglądarce Safari
 w przeglądarce Microsoft Edge
8.6.
Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics oraz
Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie
Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób
zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do
generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają
charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby
odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie
Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy
oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń
i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane
demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
8.7.
Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics
informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować
dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
9. Postanowienia końcowe.
9.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator
namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza
polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

