Polityka prywatności Sklepu MashTo.store
MashTo.store szanuje prywatność swoich użytkowników i dokłada wszelkich starań, aby
chronić ich dane osobowe i wykorzystywać je w sposób należyty. Niniejsza Polityka opisuje
sposób, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, oraz prawa i możliwości
wyboru przysługujące naszym odwiedzającym i użytkownikom w odniesieniu do takich
danych.
Zapoznaj się z niniejszą Polityką i upewnij się, że w pełni ją rozumiesz i akceptujesz, przed
skorzystaniem z naszych usług. Jeśli nie zapoznałeś się z niniejszą Polityką prywatności, nie
zrozumiałeś jej w pełni i nie zaakceptowałeś jej, niezwłocznie zamknij stronę, aplikację lub
usługę i nie korzystaj z naszych usług. Informacje te zostały przygotowane z
uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Niniejsza Polityka prywatności stanowi wiążącą i wykonalną umowę pomiędzy Tobą a
MashTo, dlatego przeczytaj ją uważnie.
Możesz korzystać z Usług wyłącznie jeżeli w pełni akceptujesz niniejszą Politykę
prywatności – korzystając z Usług, oświadczasz i potwierdzasz, że w sposób świadomy
akceptujesz niniejszą Politykę prywatności, w tym gromadzenie i przetwarzanie Twoich
Danych Osobowych zdefiniowanych i wyjaśnionych poniżej.
I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu
Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze
Sklepu Internetowego mashto.store są przetwarzane przez firmę Magdę Piestę, e-mail:
mashtostore@gmail.com, która jest administratorem tych danych.
Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres
poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w następujących celach:
1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i
prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji
składanych przez Ciebie zamówień;
2. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w
asortymencie Sklepu Internetowego mashto.store;
3. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w
przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
4. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym
przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane
osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji
o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i
usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym
przyzwoleniem).
Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo do:
● dostępu do nich: w każdej chwili masz prawo zażądać od nas informacji o tym, które
Twoje dane osobowe przechowujemy;

●

●

●
●

●

przenoszenia danych: Gdy MashTo przetwarza Twoje dane osobowe w sposób
zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo
otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i
możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do
innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam
przekazane;
poprawiania danych: Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych,
jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli
masz konto w MashTo możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego
konta;
usunięcia danych: Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane
przetwarzane przez MashTo;
niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni: Masz prawo nie zgodzić się na
otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na
sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu
przygotowania takich materiałów;
zgłoszenia skargi w organie nadzorczym: Jeśli uważasz, że MashTo przetwarza
Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować.
Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Okres przechowywania danych:
●
●
●

Zakupy online: Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz
aktywnym klientem.
Marketing bezpośredni: Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu
bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.
Wypełnienie zobowiązań prawnych: Będziemy przechowywać Twoje dane tak
długo, jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości w Twoim kraju.

Analiza internetowa, remarketing
Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać naszą ofertę, stosujemy tak zwane
technologie trackingowe. Sklep wykorzystuje technologie, które śledzą działania
użytkownika: statystyki Google Analytics, wtyczki z serwisów społecznościowych:
Facebooka, Instagrama oraz narzędzia komunikacyjne i marketingowe. Informacje na temat
ich polityki prywatności można znaleźć na następujących stronach:
Google – h
 ttp://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Facebook – http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
Instagram - h
 ttps://help.instagram.com/155833707900388

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
MashTo m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym,
partnerom handlowym, firmom przewozowym – przy czym takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z wydanymi poleceniami.
Gdzie przechowujemy dane?
Zgodnie z RODO, podpisaliśmy nową Umowę Powierzenia i Przetwarzania Danych
Osobowych z naszym dostawcą usług hostingowych.

II. Zasady bezpieczeństwa
Firma MashTo zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom
technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu
przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
● poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
● uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z
tymi celami,
● adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
● dokładne i aktualne,
● nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
● przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym
zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
● bezpiecznie przechowywane,
● nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
Pamiętaj, że Twój nick oraz Twój adres e-mail podany jako publiczny będzie widoczny dla
wszystkich osób korzystających ze Sklepu Internetowego mashto.store. Jeśli nie chcesz
udostępniać danych osobowych nieograniczonemu kręgowi osób, nie podawaj ich jako
publicznych.
Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:
1. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków
w poszukiwaniu wirusów;
2. korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego mashto.store wyłącznie za
pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie
sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko
przechwycenia danych, które podajesz;
3. jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego mashto.store za pomocą
obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie
zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z
zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera
po Tobie.
III. Informacje techniczne
Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego mashto.store na Twoim
urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki
(w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego
korzystania ze Sklepu Internetowego mashto.store tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych
plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki
czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów
dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich
zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu
Internetowego mashto.store, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami
naszych Klientów.
Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić
czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia
i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.
Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego mashto.store korzystamy z
dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe,
które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu
Internetowego mashto.store, opuszczenia Sklepu Internetowego mashto.store lub
zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas
określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.
Jakie pliki cookie wykorzystujemy?
a)
Pliki niezbędne do działania Sklepu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie
Sklepu Internetowego mashto.store, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie,
dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na
Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
b)
Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak
tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
c)
Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na
temat sposobu korzystania ze Sklepu;
d)
Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji.
Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo
wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich
zainteresowań itp.;
e)
Pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te
mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty
świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama
dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana
dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
f)
Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m.
in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze Sklepem.
Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie.
Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz
odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na
niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu

Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po
wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji
"Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu
plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików
oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.
W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem:
mashtostore@gmail.com.

