POLITYKA PRYWATNOŚĆI
Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu wyjaśnić i uregulować zagadnienia związane z
przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających i dokonujących zakupów poprzez witrynę www.blueorcacoffee.pl
(Strona), prowadzoną przez Blue Orca Coffee ul: Lubelska 1A, 23-235 Annopol, NIP: 7151355472
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących podane w trakcie rejestracji na Stronie lub w trakcie składania
Zamówienia telefonicznie w celu realizacji umowy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę jako administratora tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
3. Dane osobowe Kupującego przekazywane są Dostawcy w celu dostarczenia zamówionych Produktów.
4. Sprzedawca przy rozliczaniu płatności za Zamówienia współpracuje z serwisem www.payu.pl, który spełnia
obowiązujące standardy bezpieczeństwa transmisji danych za pośrednictwem protokołu SSL EV.
5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących podane w trakcie rejestracji na Stronie, na formularzu zamówienia
lub w trakcie składania Zamówienia telefonicznie w celu przesyłania korespondencji o charakterze handlowym i
reklamowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tylko i wyłącznie po udzieleniu przez Kupujących odrębnej i
wyraźnej zgody na taki cel przetwarzania ich danych.
6. Kupujący korzystając z kontaktu z BOK wyraża zgodę na nagrywanie rozmów telefonicznych w celu rejestracji jego
zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przesyłanie faktur drogą elektroniczną, jak również celem oceny i poprawy
jakości świadczonych usług.
7. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania
usunięcia.
8. Kupujący, korzystając ze Strony, wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami
przeglądarki.
9. Pliki cookies wykorzystywane są w celu poprawy jakości świadczonych usług, a w tym w szczególności celem
dostosowania zawartości witryny internetowej do preferencji Kupującego, rozpoznania urządzenia Kupującego i
dostosowania sposobu wyświetlania witryny do tego urządzenia, prowadzenia statystyk na potrzeby wewnętrzne.
10. Kupujący może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, szczególnie w celu blokowania tych
plików lub informowania o ich stosowaniu. Szczegóły dotyczące możliwości blokowania plików cookies Kupujący znajdzie
w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookies może wpływać na funkcjonowanie Sklepu i
dostępnych w nim funkcji.
11. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą w ramach prowadzenia Sklepu
i świadczenia usług w nim oferowanych.
12. Login i hasło są poufnymi danymi zabezpieczającymi profil Kupującego przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich.
Kupujący zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych osobom postronnym.
13. Jest możliwe, że podczas odwiedzania Sklepu zostaną zarejestrowane następujące informacje: numer IP komputera,
nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych
udostępniany przez Google, Inc. Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na
komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą
przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać
z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na
stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych 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.
Google nie będzie łączyła adresu IP klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może
zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku
korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając ze sklepu użytkownik wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

