
Pelie.pl przekazuje dane użytkownika jedynie wówczas, gdy jest to konieczne do realizacji zamówienia. Z niektórymi usługodawcami współpracujemy bardzo ściśle, na przykład w zakresie obsługi

klienta, z usługodawcami w zakresie urządzeń technicznych (np. obsługa centrów obliczeniowych) lub z przedsiębiorstwami logistycznymi (np. firmy kurierskie jak Poczta Polska). Zasadniczo

usługodawcy ci mogą przetwarzać dane użytkowników na nasze zlecenie wyłącznie na określonych warunkach. Jeżeli pracują oni dla nas jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych

użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi. Jeżeli użytkownik dokonuje zakupów u partnera Pelie.pl, przekazujemy określone dane zakupów

do partnera Pelie.pl (np. imię i nazwisko oraz adres dostawy), aby partner Pelie.pl mógł dostarczyć użytkownikowi zamówiony towar.

Usługodawcy techniczni

Współpracujemy z usługodawcami technicznymi, aby móc realizować nasze usługi na rzecz użytkowników. Do usługodawców tych należy

przykładowo Shopify Inc., Google Cloud Poland Sp. z o.o., Alibaba Group. Jeżeli przetwarzają oni dane użytkowników poza Unią Europejską,

może to oznaczać, że dane te są przekazywane do kraju o niższym standardzie ochrony danych niż obowiązujący w Unii Europejskiej. W takich

przypadkach Pelie.pl dba o to, aby dany usługodawca zagwarantował umownie lub w inny sposób równorzędny poziom ochrony danych.

Firmy wysyłkowe

W celu dostawy zamówień współpracujemy z zewnętrznymi przedsiębiorstwami kurierskimi (np. Poczta Polska). Te przedsiębiorstwa kurierskie

otrzymują od nas następujące dane w celu realizacji określonego zlecenia:

● Imię i nazwisko użytkownika

● Adres dostawy

● ew. numer pocztowy (jeżeli zamówienie ma być dostarczone do paczkomatu)

● ew. numer telefonu (w celu kontaktu w razie problemów z dostawą lub Twoją dostępnością pod adresem odbioru)

Dostawca usług płatniczych

Pelie.pl oferuje różne opcje płatności, takie jak płatność za pośrednictwem PayU, płatność kartą kredytową, płatność przelewem. W tym celu

dane dotyczące płatności mogą być przekazywane dostawcom usług płatniczych, z którymi współpracujemy. Więcej informacji na temat

przetwarzania danych osobowych przez dostawców usług płatniczych znajduje się w ich polityce prywatności. Należą do nich:

PayU S.A.,Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, Polska, adres e-mail: help@payu.pl. PayU wyznaczyła globalnego specjalistę ds. ochrony

prywatności (CPO) oraz Inspektora Ochrony Danych (IOD). Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail privacy@payu.com.

Stripe, Inc. 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące niniejszej

Polityki prywatności, skontaktuj się z nami drogą elektroniczną (https://stripe.com/en-pl/contact) lub wyślij pocztę tradycyjną na adres: 510

Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA, Notatka: Stripe Legal

Partnerzy

Strona Pelie.pl służy jako platforma sprzedażowa, za pomocą której realizowane są zamówienia. Gdy użytkownik zamawia artykuł, jest z reguły

wysyłany bezpośrednio przez określonego partnera Pelie.pl w tym celu przekazujemy dane zakupów użytkownika do partnera Pelie.pl.

Obejmują one:

● Szczegóły dotyczące zamówionych artykułów partnera Pelie.pl

● Imię i nazwisko użytkownika



● Adres dostawy

W niektórych przypadkach lub w niektórych krajach przekazujemy partnerowi także adres e-mail użytkownika lub jego numer telefonu, jednak

tylko wówczas, gdy jest to konieczne, aby umożliwić dostawę artykułu.

Nawet wówczas, gdy użytkownik kupuje artykuł partnera Pelie.pl, odpowiedzialność za przetwarzanie danych użytkownika pozostaje po stronie

Pelie.pl. Dane użytkownika nie są przetwarzane wspólnie z partnerem Pelie.pl ani na zlecenie partnera Pelie.pl. Pelie.pl zapewnia, że partnerzy

w ramach programu partnerskiego nie uzyskują kontroli nad przetwarzaniem danych użytkowników. Gdy użytkownik kupuje w Pelie.pl artykuły

lub towary, Pelie.pl przekazuje partnerowi wyłącznie wymienione powyżej dane, które są potrzebne partnerowi w celu realizacji usługi wobec

użytkownika, tzn. standardowo, aby dostarczyć użytkownikowi zakupiony przez niego towar. Jeżeli Pelie.pl z wymienionych powyżej powodów

przekazuje dane użytkownika partnerowi, wówczas Pelie.pl w porozumieniach umownych z Partnerem gwarantuje, iż dane użytkownika mogą

być przetwarzane przez partnera Pelie.pl wyłącznie w wymienionych powyżej celach.

Informujemy, że partnerzy Pelie.pl posiadają własne postanowienia w zakresie ochrony danych. Z reguły są one dostępne na stronach

partnerów. Pelie.pl nie ponosi odpowiedzialności za postanowienia w zakresie ochrony danych i praktyki w zakresie przetwarzania danych

partnerów Pelie.pl.

Serwisy społecznościowe

W trakcie kampanii reklamowych w ramach prawa ochrony danych przekazujemy dane operatorom serwisów społecznościowych. Dane

użytkowników są wykorzystywane przez nas i przez naszych partnerów w zakresie reklamy w celu tworzenia spersonalizowanej reklamy, która

jest prezentowana w usługach Pelie.pl oraz na stronach internetowych i w aplikacjach innych dostawców usług. W tym celu stosowane są przez

nas i przez naszych partnerów w zakresie reklamy popularne na rynku technologie internetowe. Dzięki temu możemy oferować

zindywidualizowaną reklamę, aby w miarę możliwości prezentować użytkownikom tylko takie reklamy i oferty, które są dla niego rzeczywiście

interesujące. Umożliwia nam to lepsze dostosowanie się do potrzeb naszych użytkowników na podstawie personalizacji i wyboru nowych

produktów oraz wywołanie trwałego zainteresowania użytkowników naszymi usługami dzięki bardziej indywidualnemu procesowi zakupów.

Jeżeli realizujemy reklamę poprzez formaty reklamowe serwisów społecznościowych (np. YouTube, Facebook, Instagram), mamy możliwość

przekazywania w zaszyfrowanej formie do danego serwisu społecznościowego informacji o użytkownikach usług Zalando (np. dane urządzenia i

dane dostępu, jak ID reklamy i ID pliku Cookie, adresy e-mail), dotyczących użytkowników, co do których przypuszczamy, że należą oni do

grupy docelowej określonego reklamodawcy lub charakteryzują się określonymi cechami (np. grupa wiekowa, region, zainteresowania).

Następnie dany serwis społecznościowy odszyfrowuje przekazane przez nas dane – albo na nasze zlecenie jako podmiot przetwarzający albo

za zgodą danego użytkownika – i prezentuje użytkownikowi (o ile jest on członkiem określonego serwisu społecznościowego) zamówioną przez

nas reklamę w ramach stosunku korzystania istniejącego z danym serwisem społecznościowym.

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, abyśmy wykorzystywali jego dane do prezentacji spersonalizowanej reklamy w serwisach

społecznościowych, może dezaktywować przekazywanie swoich danych:



● W innych usługach należy wyłączyć analizę internetową lub analizę aplikacji.

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie swoich danych do serwisów społecznościowych, może on w każdej chwili odwołać swoją

zgodę. Dodatkowo może istnieć możliwość zablokowania wykorzystania danych użytkownika w celu spersonalizowanej reklamy przez używane

przez niego serwisy społecznościowe bezpośrednio u określonego dostawcy usług. W celu uzyskania dalszych informacji należy kontaktować

się bezpośrednio z tymi serwisami:

Facebook (Facebook, Instagram):

● Informacje dotyczące ogłoszeń reklamowych serwisu Facebook

● Ustawienia ogłoszeń reklamowych dla serwisu Facebook

Google (serwis reklamowy Google, YouTube, wyszukiwarka Google):

● Informacje dotyczące ogłoszeń reklamowych serwisu Google

● Ustawienia ogłoszeń reklamowych dla serwisu Google

Urzędy i inne podmioty trzecie

Jeżeli jesteśmy zobligowani przez decyzję urzędów lub sądów lub w celu ścigania prawnego lub karnego, podajemy dane użytkownika w razie

potrzeby organom ścigania karnego lub innym podmiotom trzecim.

https://www.facebook.com/about/ads/
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
https://adssettings.google.com/authenticated

