Regulamin, polityka prywatności i cookies

Ten dokument określa warunki oraz zasady postępowania przy przetwarzaniu danych
osobowych użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem bridemageddon.pl
należącego do:
Agaty Matyjasik oraz Igora Śmiełowskiego.
Polityka prywatności jest przede wszystkim dla Ciebie - abyś wiedział jakie Twoje dane
zbieramy oraz w jaki sposób je przetwarzamy.
Zapoznaj się z nią. A jeśli jej nie akceptujesz - zaprzestań korzystania z Serwisu.

Pojęcia
1.

Administrator - My (Agata Matyjasik oraz Igor Śmiełowski)

2.

Czytelnik - osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu

3.

Klient - osoba korzystająca z oferty Administratora, która złożyła lub zamierza
złożyć Zamówienie;

4.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5.

Newsletter – usługa pozwalająca Czytelnikowi na otrzymywanie na podany adres
e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Administratora

6.

Serwis - serwis internetowy, przeznaczony dla osób pełnoletnich, dostępny pod
adresem bridemageddon.pl za pośrednictwem którego Klient może składać
Zamówienia a także korzystać z pozostałych Usług;

7.

Strona Ślubna - czasowe udostępnienie miejsca na serwerze Usługodawcy w
postaci strony internetowej

8.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem
są Usługi;

9.

Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na
zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu;

10. Usługodawca (także „Sprzedawca”) - Administrator

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy
sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu.
12. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014,
poz. 827);

Dla przyjemniejszego odbioru mówiąc o:
- Administratorach będziemy posługiwać się pojęciem "My"
- Kliencie - posługując się określeniem "Ty"

Administrator danych
W związku z tym, że korzystasz z naszego Serwisu zbieramy dane niezbędne do
realizowania oferowanych usług, jak i informacje o Twojej aktywności w Serwisie. Tym
samym jesteśmy ich Administratorami.

Przetwarzanie danych
1.

Jako Administratorzy przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz IP.

2.

Jeśli zostaniesz Klientem będziemy przetwarzać dane potrzebne do wystawienia
rachunku/faktury.

3.

Nie przetwarzamy danych osób poniżej 18. roku życia.

4.

Wszystkie dane przetwarzamy:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji świadczonych przez nas usług,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów
(prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą,
e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na
newsletter.

5.

Masz prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

6.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy
lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych
roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa
międzynarodowego zobowiązują nas do ich przechowywania.

7.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek:
a. rozwiązania umowy;
b. cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na
przetwarzanie danych osobowych.

8.

Wdrożyliśmy zabezpieczenie danych osobowych poprzez kontrolę dostępu dzięki
czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

9.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo
przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

10. Wszystkie te osoby są zobowiązane do przetwarzania danych zgodnie z przepisami
prawa, analogicznie do tych znajdujących się w Naszej polityce.
11. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi
lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy
podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes.

Cookies
1.

Serwis używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i
przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj
urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie
informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają
więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2.

Zbierane są dane statystyczne takie jak odwiedzane strony i podstrony oraz ilość
spędzanego czasu na każdej z nich, data i godzina odwiedzin, system operacyjny i
przeglądarka internetowa, lokalizacja.

3.

W powyższym przypadku, o ile nie nastąpiło alternatywne ustawienie obsługi
plików cookies, dane mogą być przetwarzane w celu marketingu.

4.

Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na
poprawie struktury strony i usług.

Newsletter
1.

Jeżeli zapisałeś się na newsletter, wyrażając tym samym zgodę na otrzymywanie
wiadomości e-mail, Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłania takich
informacji.

2.

Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes polegający na wysyłaniu
informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Ciebie zgody.

3.

Możesz zrezygnować z otrzymywania newsletter'a w każdej chwili.

Obowiązki i prawa Czytelnika oraz Klienta
1.

Zarówno jako Klient oraz Czytelnik jesteś zobowiązany do korzystania z Serwis/
Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do
niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.

2.

Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu sprzecznym z obowiązującym
prawem i przeznaczeniem.

Rozstrzyganie sporów
1.

Jeśli jesteś Konsumentem ewentualny spór zostaje poddany sądowi właściwemu
zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania
Cywilnego.

2.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy nami a Tobą jeśli nie
jesteś Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą
siedzibę.

3.

Masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Między innymi:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta
lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona
konsumentów.
4.

Bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń możesz znaleźć na stronie internetowej http://
www.uokik.gov.pl.

5.

Możesz również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu możesz złożyć skargę za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/
consumers/odr/.

Wymogi sprzętowe
1.

Do korzystania ze Serwisu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z
dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane
Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji
28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która
zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest
stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną
zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe
przepisy prawa polskiego i europejskiego.

2.

Możesz uzyskać dostęp do tego dokumentu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za
pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie
głównej oraz sporządzić jego wydruk.

3.

Niniejszy dokument możemy aktualizować, publikując nowe wersje w Serwisie.
Ponadto o zmianach możemy powiadamiać mailowo. Dalsze korzystanie z Serwisu
lub dalsze przekazywanie danych osobowych będzie podlegać warunkom Polityki
prywatności obowiązującym w danym momencie.

