Polityka prywatności
Informacje ogólne
Poniższe oświadczenie zostało przygotowane przez AJM Consulting Aleksander
Mazanek, z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Fabryczna 30 lok. 32, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się nr
NIP: 1231019402, REGON: 363470530, zwany dalej „Administratorem Danych
Osobowych”, i zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o osobach
korzystających ze strony www.endorfinella.com, zwanej dalej „Stroną”.
Aleksander Mazanek w ramach prowadzonej działalności AJM Consulting
Aleksander Mazanek, posługuje się marką ENDORFINELLA.
Administrator Danych Osobowych ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o
użytkownikach korzystających ze Strony do niezbędnego minimum.
W uzasadnionych przypadkach (w szczególności proces rejestracji na Stronie i
badania ankietowe) Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie możliwość
zbierania informacji o Użytkownikach, takich jak dane osobowe – w szczególności:
dane adresowe imię i nazwisko, dane do faktury, adres dostawy, numer telefonu
oraz adres poczty elektronicznej i tym podobne. Niepodanie określonych danych
może ograniczać możliwość korzystania ze Strony lub określonych usług.
Powyższe dane przetwarzane są na podstawie zgody Użytkowników, która może
być udzielona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu
rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji na Stronie jak również
ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji
umów sprzedaży zawieranych na odległość oraz świadczenia przez Właścicieli
Sklepu (lub podmioty z nim współpracujące) usług , w tym dla realizacji zamówień
składanych za pomocą Strony lub telefonicznie, obsługi Strony, własnych celów
marketingowych.
Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem przypadków
uzyskania uprzedniej zgody osób korzystających ze Strony lub jeżeli przekazania
takich informacji określonym organom wymagają przepisy obowiązującego prawa i
służą głównie do kontaktu z osobami korzystającymi ze Strony lub realizacji
zobowiązań Administratora Danych Osobowych wobec osób korzystających ze
Strony. Administrator Danych Osobowych może także udostępnić dane osobowe
powiązanym z Administratorem Danych Osobowych, gdy ma to na celu realizację
obowiązków Administratora Danych Osobowych wobec osób korzystających ze
Strony.
Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie możliwość gromadzenia danych
dotyczących IP oraz tzw. „cookies” lub podobnych technologii informatycznych
poszczególnych osób odwiedzających Stronę, celem tworzenia zestawień
statystycznych mówiących o oglądalności Strony, a także w celu możliwie szybkiego
diagnozowania problemów związanych z połączeniem ze Stroną. Administrator

Danych Osobowych oświadcza, że za wyjątkiem sytuacji uregulowanych w prawie
polskim dane dotyczące IP oraz „cookies” nie będą przekazywane osobom trzecim w
sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych osób odwiedzających Stronę.
Administrator Danych Osobowych oświadcza, że możliwie najlepiej będzie chronił
dane osób korzystających ze Strony przed dostępem do nich przez niepowołane
osoby trzecie.
Polityka prywatności stron zewnętrznych do których odnośniki mogą ewentualnie
znajdować się na Stronie uregulowana jest osobnymi postanowieniami, których treść
najczęściej znajduje się na danych stronach zewnętrznych. Administrator Danych
Osobowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione
postanowienia, a także za sposób w jaki właściciele przedmiotowych serwisów
traktują dane osób korzystających z tych serwisów.
Informacje w formularzach
1. Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
2. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia
(oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za
zgodą Użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych Klientów.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie
realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania
informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących
operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka
Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), stron obsługujących płatności lub też innych
podmiotów, z którymi Administrator Danych Osobowych w tym zakresie
współpracuje.
Informacje o plikach cookies
1. Strona korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Strony. 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 pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Danych
Osobowych.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła;
3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych;
4. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych
materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
1. W ramach Strony 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 wylogowania, 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.
2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany
ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie
plików cookies. Możliwe jest także automatyczne lokowanie plików cookies.
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
przeglądarki internetowej.
3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z
Administratorem Danych Osobowych reklamodawców oraz partnerów.
5. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów
celem poznania zasad korzystania z plików cookies wykorzystywanych w
statystykach tych podmiotów: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
6. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności
sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki
Użytkownik korzysta ze Strony. W tym celu mogą zachować informacje o
ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
7. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć
reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje
wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Personalizacja reklam.
Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w
warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu

administrowania Stroną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej
obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto
zapisowi mogą podlegać:
1. czas nadejścia zapytania;
2. czas wysłania odpowiedzi;
3. nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) –
w przypadku gdy przejście na Stronę nastąpiło przez odnośnik;
6. informacje o przeglądarce Użytkownika;
7. informacje o adresie IP.
1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi
Stronę.
2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania
serwerem.
Udostępnienie danych
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w
granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie
za zgodą tej osoby.
3. Administrator Danych Osobowych może mieć obowiązek udzielania informacji
zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z
prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
4. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia
powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania
danych przez administratora.
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika
może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przekazywanie i
udostępnianie podmiotom trzecim moich danych osobowych przez przez AJM
Consulting Aleksander Mazanek, z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Fabryczna 30
lok. 32, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
posługującą się nr NIP: 1231019402, REGON: 363470530 w celu realizacji i obsługi
zamówienia w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

