Polityka prywatności ATR WEAR ("ATR Wear")
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
(zwane dalej RODO) ATR Wear opracował niniejszy dokument, zwany „Polityką prywatności”.
Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies.
Właścicielem strony internetowej pod adresem atrwear.com jest ATR WEAR Bożena Kusina, adrfes:
ul. Za Murami 2/10, 80-823 Gdańsk. Za pośrednictwem tej strony świadczymy usługi w zakresie
sprzedaży i marketingu naszych produktów, w tym prowadzimy działalność w postaci e-sklepu.
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osób korzystających ze strony i podejmujących
kontakt ze Spółką za pośrednictwem kanałów wskazanych na stronie. W celu realizacji zasady
zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie
korzystania ze strony lub podejmowania kontaktu konieczne jest zapoznanie z poniższymi zasadami:
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych (ADO) jest ATR WEAR Bożena Kusina, ul. Za Murami 2/10, 80823 Gdańsk.
2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ADO przetwarzana Twoje dane osobowe w następujących celach:
1. Rejestracji konta użytkownika
2. zawarcia i wykonania umowy na rzecz użytkownika (realizacji zamówień, płatności i dostawy)
3. marketing bezpośredni, mogący polegać na przesyłaniu lub wyświetlaniu spersonalizowanych
reklam
4. Subskrypcja newslettera
5. rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania. W tym celu możemy przetwarzać
niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w wiadomości elektronicznej przesłanej , jak
również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku,
dane zawarte w dokumentach załączonych do zgłoszenia, skargi lub wniosku.
W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności,
wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane
wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez ADO.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:
1. umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art.
6 ust. 1 lit. b RODO)
2. ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
3. Twoja zgoda wyrażona w serwisie ATR WEAR – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1
lit. a RODO)

4. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony ewentualnych roszczeń oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1
lit. f RODO)
OKRES PRZETWARZANAI DANYCH OSOBOWYCH
1. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia
roszczeń
2. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej
wycofania. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje
zgodne z prawem.
3. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili
pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
4. Dane zapisane z plików cookies przetwarzane będą przez czas określony w parametrach
plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Dane osobowe Użytkowników nie posiadających Konta w serwisie ATR Wear przechowujemy
przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dostawcy usług - Przekazujemy dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy
prowadzeniu strony, e-sklepu oraz zakresie naszej działalności. Dostawcy usług, którym
przekazujemy dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają
naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty
przetwarzające). Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na
nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają
nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień, do wysyłki wiadomości
email, do analizy ruchu w serwisie, jak również wspierają realizację określonych
funkcjonalności, świadczą usługi prowadzenia księgowości i kadr, usługi w zakresie obsługi
korespondencji, kurierskie, usługi w dochodzeniu należności, archiwizacji, niszczenia
dokumentów, doradztwa prawnego oraz usługi techniczne.
2. Organy państwowe - przekazujemy dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione
organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.
UPRAWNIENIA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Przysługuje Ci prawo do wystąpienia do ADO z wnioskiem
1. Dostępu i poprawienia danych;
2. Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na stronie;
3. Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
4. Udzielenia informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz ich kopię;
5. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli była ona podstawą do
przetwarzania danych przez Spółkę; cofnięcie wcześniejszych zgód może nastąpić w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7. Przeniesienia danych do innego Administratora.

8. Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać,
wynikają z przepisów prawa. Skorzystanie z przysługującego uprawnienia zależeć będzie np.
od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas danych osobowych oraz celu
przetwarzania.
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych
oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy
RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

PROFILOWANIE
W ramach e-sklepu ATR WEAR możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich
potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. Profilowanie to
polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami możesz być
zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w
tym w ramach stron internetowych ADO, i na przesyłaniu lub wyświetlaniu personalizowanych w
ten sposób reklam produktów.
Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec
Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.
Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na e-sklep ATR WEAR
1. e-sklep ATR WEAR (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta e-sklep ATR WEAR automatycznie gromadzi w logach dane
związane z urządzeniem, z którego korzystasz, łącząc się z e-sklepem ATR WEAR. Dane te
gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego,
rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług
internetowych, czy adresu wejścia na e-sklep ATR WEAR i są wykorzystywane jedynie w procesie
optymalizacji e-sklepu ATR WEAR, w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie
materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
2. e-sklep ATR WEAR (cookies)
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane
przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę e-sklepu (np. na dysku
twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia
korzystasz odwiedzając nasz sklep internetowy).
Używamy plików "cookies", aby ułatwić Tobie korzystanie z e-sklepu ATR WEAR. Dzięki plikom
"cookies" dostosowujemy treści do preferencji użytkowników oraz ciągle ulepszamy działanie esklepu dążąc do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki,
pliki "cookies" będą umieszczane na Twoim urządzeniu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
ich zapisywanie.
e-sklep ATR WEAR wykorzystuje cookies do:

a) zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);
b) zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest

kasowane);
zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania e-Sklep ATR WEAR (sesja trwa 30 dni, po
czym cookie jest kasowane);
d) tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania e-Sklep ATR WEAR.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu
odwiedzin w e-sklepie ATR WEAR chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o
tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
c)

3. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na
Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez e-sklep ATR WEAR źródeł ruchu i
sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane
pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu
tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to
uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje
w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie
materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po
zakończeniu odwiedzin w e-sklepie ATR WEAR chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a
informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
4. Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na
Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez e-sklep ATR WEAR oceny poprawności i skuteczności
prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich
serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji
w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z
internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają
takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa
w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów
systemowych.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po
zakończeniu odwiedzin w e-Sklep ATR WEAR chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a
informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
5. Rodzaje plików cookies, których używamy
Odwiedzając stronę naszego e-sklepu ATR WEAR, możesz spotkać się z następującymi rodzajami
plików Cookies:
W ramach e-sklepu ATR Wear 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;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Sklepu;
a)

d) „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.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Jednocześnie wskazujemy na dodatkowe typy ciasteczek
Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym
Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz, odwiedzając
nasz sklep internetowy. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo
krótki okres czasu – usuwane są w momencie wylogowania z naszego e-Sklepu, opuszczenia strony eSklepu internetowego lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe
są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami
stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku
plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego
pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.
Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze eSklepu internetowego, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem e-Sklepu
internetowego. W tym ostatnim wypadku zalecamy również zapoznanie się z polityką Cookies lub
polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.
Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin
jego przechowywania można uzyskać, korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki
internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.
6. Zarządzanie plikami cookies, zgoda na ich używanie
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za
pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć
(np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze
– w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności e-Sklepu
internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez
formularz zamówienia).
Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia
zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz e-Sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka
zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
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:
a)
b)
c)
d)
e)

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z
właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu
SSL.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ
W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty
spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA,
ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących
odpowiednią ochronę Twojej prywatności.
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
W celu kontaktu z ADO wyślij do nasz list pocztą tradycyjną lub e-mail na adres: shop@atrwear.com

