Postanowienia ogólne
1. Administratorem danych jest Malwina Maruda, prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą: „jagg. Malwina Maruda” z siedzibą
w Warszawie 01 – 517, pod adresem: ul. Mickiewicza 18 / 13,
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem
146894607, numer identyfikacyjny NIP 522 – 271 - 14 - 31
2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie 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.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o
przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do administratora danych osobowych danych osobowych.
Dane kontaktowe: sklep@jagg.pl lub jagg. Malwina Maruda, ul.
Mickiewicza 18 / 13, 01 – 517 Warszawa.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych
osobowych przez jagg.pl?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do
wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego
korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania płatności za
dokonane zakupy
• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz
zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania
problemów technicznych;
• obsługi reklamacji na jagg. w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz
kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze
świadczeniem usług.
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w
celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron
www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz
wziąć udział;
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w
dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy
przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych,
aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym
świadczyć Ci usługę:
• adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon (w przypadku konta
zwykłego) lub
• adres email, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku
konta dla firm).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety
nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie
będziesz mógł korzystać ze sklepu internetowego jagg. Podanie Twoich
danych jest dobrowolne.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które
zawierasz na jagg. oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu
usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi
płatnicze, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii
marketingowych, firmie kurierskiej. Możemy przekazać Twoje dane
osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i
nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania
umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w
szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania
umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez
okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z
tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym
poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
(w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać
wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób
istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych
przez jagg.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w
sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny
niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy
osobistych preferencji oraz zainteresowań.
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.
Klienci sklepu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr
101 poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.
1204) w celach realizacji zamówienia oraz działań
promocyjnych, reklamowych i marketingowych przez

właściciela sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących.

