POLITYKA PRYWATNOŚCI
Uważamy za najważniejsze zabezpieczenie poufności Twoich danych osobowych.
Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz i które mogą Cię identyfikować, są
przechowywane w bezpieczny i poufny sposób i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i niniejszą polityką prywatności, która określa, jakie dane osobowe gromadzimy o
Tobie, oraz w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane.
Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed
nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w
tym zaszyfrowanie Twoich informacji zgodnie z odpowiednimi standardami branżowymi.
Jeżeli przekazaliśmy Ci (lub jeśli wybrałeś) hasło, które umożliwia Ci dostęp do naszej
witryny, sklepu, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy, abyś
nikomu go nie udostępniał.
Wszelkie zmiany do polityki prywatności, będą umieszczane na niniejszej stronie i przesłane
pocztą e-mail, w stosownych przypadkach.
KIM JESTEŚMY
GARDINERY Sp. z o.o., z siedzibą w 62-021 Paczkowo, ul. Kostrzyńska 12, wpisana
przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000240132, identyfikująca się numerem NIP:
7822334854, posiadacz stron internetowych (witryn) www.gardinery.pl i www.gardinery.eu
oraz www.greeni-shop.eu

INFORMACJE JAKIE MOŻEMY O TOBIE POSIADAĆ
Kiedy rejestrujesz się, aby skorzystać z naszych Witryn, kupić produkt, zbierane są dane
osobowe, które na tym etapie podajesz - imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, numer
telefonu i e-mail).
Kiedy przeglądasz nasze strony internetowe, niezależnie od tego, czy jesteś zarejestrowany,
kupujesz produkt, czy rejestrujesz się, aby otrzymywać nasze e-maile, zbieramy informacje o
użytkowniku, takie jak Twoja lokalizacja, adres IP, kiedy odwiedziłeś naszą stronę
internetową, w jaki sposób dotarłeś do naszej witryny i o urządzeniu używanym do uzyskania
dostępu do naszej strony internetowej.
W JAKI SPOSÓB MOŻEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:
• w celu realizacji zamówienia - wymagamy podania nazwiska, adresu, numeru telefonu i
adresu email, jako przedstawiciela firmy, którą reprezentujesz, aby umożliwić nam zawarcie
umowy z firmą, którą reprezentujesz (pamiętaj, że Twoje dane mogą wymagać podania ich
stronom trzecim w celu dostarczenia lub dowiezienia zamawianego przez Ciebie produktu, a
my możemy zachować twoje dane przez odpowiedni czas po zakończeniu transakcji w celu
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wywiązania się z wszelkich zobowiązań umownych, takich jak zwroty, gwarancje itp. oraz
spełnienia wszelkich prawnych zobowiązań do przechowywania danych transakcyjnych);
• aby poinformować Cię o podobnych produktach i usługach lub dostarczyć informacje o
które nas prosisz na temat produktów i usług, pocztą elektroniczną, pocztą, telefonem
komórkowym i / lub innymi środkami cyfrowymi (w zależności od Twoich preferencji);
• aby zapewnić Ci usługi, o które nas prosisz;
• aby zarejestrować Cię w Witrynie (jeśli wiąże się to z konfiguracją konta dla
reprezentowanej przez Ciebie firmy, użyjemy Twoich danych osobowych w celu utrzymania
i aktualizacji konta (np. zmiany adresu e-mail, numeru telefonu);
• do administrowania naszą witryną;
• aby pozostać w kontakcie z Tobą w zakresie preferencji marketingowych;
• aby nasza strona internetowa była bezpieczna i chroniona;
Przetwarzamy te dane, w przypadku gdy: wyrazili Państwo zgodę na ich wykorzystanie, w
razie konieczności wykonania naszej umowy, w celu podjęcia kroków na Państwa prośbę
przed zawarciem umowy, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w celu realizacji naszych
uzasadnionych interesów, tam gdzie są nie są one nadrzędne wobec Twoich praw i interesów,
takich jak zapewnienie odpowiedniego marketingu i utrzymanie naszych usług.
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE
Nie będziemy przechowywać danych osobowych użytkownika w żadnym celu (celach)
dłużej niż to konieczne, i zachowamy jedynie istotne dane osobowe, które są niezbędne w
związku z realizacją celu.
Dane osobowe podane podczas rejestracji konta w naszej Witrynie są zachowane tak długo
jak konto to istnieje.
W przypadku kontaktu z naszym działem obsługi klienta, dane zachowane zostaną tak długo
jak konieczne jest to do udzielenia odpowiedzi na zapytanie i krótki okres po zamknięciu
zapytania.
Dokonując zakupu za pośrednictwem naszej Witryny, zachowujemy pewne ograniczone dane
osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i email, dopóki nie poprosisz nas o
zaktualizowanie lub usunięcie tych danych, w celu zgłoszenia nowych i istniejących
użytkowników.
Jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani lub jeśli jest to zasadnie konieczne, aby spełnić wymogi
prawne, rozwiązać spory, zapobiec oszustwom i nadużyciom lub egzekwować warunki
naszego Regulaminu, możemy również zachować, przez ograniczony czas, niektóre z Twoich
danych osobowych, nawet po zamknięciu Twojego konta.
Zachowamy Twoje dane przez krótki okres czasu poza ustalonym okresem przechowywania,
aby umożliwić przeglądanie informacji i ich usuwanie.
JAK MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe:
• Innym firmom z grupy;
• Naszym profesjonalnym doradcom;
• Naszym dostawcom, partnerom biznesowym, podwykonawcom;
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•
•

Naszym zewnętrznym reklamodawcom,
Wyszukiwarkom i dostawcom analiz internetowych.

W przypadku, gdybyśmy mieli sprzedać naszą działalność lub aktywa, możemy ujawnić
Twoje dane osobowe potencjalnemu/aktualnemu nabywcy i / lub ich doradcom.
Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy zobowiązani do tego w
związku z zapobieganiem lub wykrywaniem przestępstw, w celu ustalenia, wykonania lub
obrony naszych praw, lub gdy uznamy, że otrzymujemy prawnie uzasadniony wniosek o
ujawnienie. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu
ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.
Powinieneś wiedzieć, że jeśli poproszeni zostaniemy, przez policję lub inny organ
regulacyjny lub rządowy prowadzący dochodzenie w sprawie podejrzanych działań
niezgodnych z prawem, o podanie twoich danych osobowych lub innych informacji, które
otrzymamy o Tobie, mamy prawo to zrobić.
W przypadku, gdy nie pozwalasz nam udostępniać twoich danych stronom trzecim,
skontaktuj się z nami pod adresem rodo@gardinery.pl
MARKETINGOWE WIADOMOSCI E-MAIL
Gardinery Sp. z o.o. ma prawo wysyłać swoim klientom e-maile marketingowe, co wymaga
osobistej zgody. Tego typu zgoda musi być udzielona w konkretny i precyzyjny sposób,
poprzez zaznaczenie przycisku "Zgadzam się na otrzymywanie biuletynu" podczas rejestracji
na naszej stronie internetowej, subskrypcji naszego biuletynu, na koncie firmy lub na
osobistym e-mailu.
Osoba ta ma zawsze prawo do wyrażenia sprzeciwu, na żądanie i bez żadnych kosztów
związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych, bez konkretnego powodu. Można to
zrobić, zaznaczając przycisk anulowania subskrypcji, który pojawia się w wiadomości e-mail
lub wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@gardinery.pl
Po wyrażeniu przez daną osobę sprzeciwu, dane osobowe tej osoby nie będą przetwarzane w
celach marketingowych.
BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH
Przetworzymy Twoje dane osobowe bezpiecznie; będziemy stosować i utrzymywać
odpowiednie środki techniczne zapobiegające zniszczeniu, przypadkowej lub nielegalnej
utracie, ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi. Pytania dotyczące bezpieczeństwa
danych osobowych można przesyłać na adres rodo@gardinery.pl
TWOJE PRAWA
Masz prawo poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach
marketingowych. Możesz wykonać swoje prawo, aby zapobiec takiemu przetwarzaniu,
zaznaczając odpowiednie pola na formularzach, których używamy do zbierania danych,
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klikając przycisk anulowania subskrypcji w dowolnej wiadomości, którą do Ciebie
wysłaliśmy, lub kontaktując się z nami.
Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych, możesz wycofać tę
zgodę w dowolnym czasie.
Jeśli informacje, które posiadamy o Tobie są niedokładne lub niekompletne, możesz nas o
tym powiadomić i poprosić nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.
Masz również prawo, z pewnymi wyjątkami, wystąpić do nas o dostarczenie kopii
jakichkolwiek danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Jeśli zdecydujesz się na
skorzystanie z tego prawa, w pewnych okolicznościach każde żądanie dostępu może
podlegać opłacie w celu pokrycia naszych kosztów dostarczenia informacji o posiadanych
przez nas danych na Twój temat.
Jeśli masz zażalenie dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz
poprosić nas o ograniczenie sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, gdy
Twoja skarga zostanie rozwiązana. W niektórych okolicznościach, jeśli wycofasz swoją
zgodę, możesz wystąpić o usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli sprzeciwiasz się
wykorzystaniu danych osobowych a my nie mamy dobrego powodu, aby nadal z nich
korzystać lub gdy nie przetwarzaliśmy Twoich danych osobowych zgodnie z naszymi
zobowiązaniami.
W celu skorzystania z tych praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości
dotyczących sposobu wykorzystania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem
rodo@gardinery.pl
Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi, możesz skontaktować się z Urzędem
Ochrony Danych Osobowych.
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOSCI
Niniejsza polityka prywatności może ulegaćzmianom na wskutek zmian przepisów prawnych
lub struktury Spółki. Zachęcamy do okresowego sprawdzania strony, w celu uzyskania
aktualnych informacji na temat naszej polityki prywatności.
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