POLITYKA PRYWATNO!CI
Niniejsza polityka prywatno!ci zawiera bardziej szczegó"owe informacje, o przetwarzaniu Pa#stwa
danych osobowych. Zawiera ona informacje dotycz$ce wszystkich celów, w których zbieramy te
dane. Skonkretyzowane informacje – dotycz$ce Pa#stwa przypadku s$ wy!wietlane przy udzielaniu
nam danych osobowych i wymagaj$ Pa#stwa akceptacji.
§ I. Postanowienia ogólne
Ilekro% w niniejszej Polityce Prywatno!ci u&yte s$ wymienione poni&ej terminy nale&y przez nie
rozumie%:
Administrator - Manirouge Sp. z o.o., z siedzib$ w Gda#sku (80-377), przy ul. gen. BoraKomorowskiego 24, wpisana do Rejestru Przedsi'biorców Krajowego Rejestru S$dowego
prowadzonego przez S$d Rejonowy Gda#sk-Pó"noc w Gda#sku, VII Wydzia" Gospodarczy KRS pod
nr 0000653313 o kapitale zak"adowym w wysoko!ci 5.000,00 z".
Dane Osobowe – wszelkie informacje dotycz$ce zidentyfikowanej lub mo&liwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej; Osob$ mo&liw$ do zidentyfikowania jest osoba, której to&samo!% mo&na okre!li%
bezpo!rednio lub po!rednio poprzez jeden b$d( kilka szczególnych czynników okre!laj$cych
fizyczn$, fizjologiczn$, genetyczn$, psychiczn$, ekonomiczn$, kulturow$ lub spo"eczn$ to&samo!%
osoby fizycznej, w tym nr IP urz$dzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje
gromadzone za po!rednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b'd$c$ osob$ prawn$,
której przepisy szczególne przyznaj$ zdolno!% prawn$, a która dokonuje Zamówienia w ramach
Sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora;
Newsletter – us"uga polegaj$ca wysy"ce przez Administratora materia"ów marketingowych na
adres e-mail podany przez Klienta lub osob' nieb'd$c$ Klientem, po uprzednim udzieleniu przez
ni$ zgody na przetwarzanie danych osobowych i jego otrzymywanie;
Polityka Prywatno"ci – niniejsza Polityka Prywatno!ci;
RODO – przepisy rozporz$dzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi$zku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przep"ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporz$dzenie o ochronie danych) - Dziennik Urz'dowy UE L 119 z dnia 4 maja 2016;
Sklep internetowy – serwis internetowy dost'pny pod adresem www.manirouge.com, za
po!rednictwem którego Klient mo&e w szczególno!ci sk"ada% Zamówienia, prowadzony przez
Administratora;
U#ytkownik – ka&da osoba fizyczna odwiedzaj$ca Sklep internetowy lub korzystaj$ca z jednej lub
kilku us"ug lub funkcjonalno!ci udost'pnianych w Sklepie internetowym, tak&e nie b'd$ca
Klientem;
Zamówienie – o!wiadczenie woli Klienta, zmierzaj$ce bezpo!rednio do zawarcia Umowy sprzeda&y,
okre!laj$ce w szczególno!ci rodzaj i liczb' Towaru;
§ II. Zasady dotycz$ce przetwarzania danych osobowych
1. Zakres i cel zbieranych danych
Dane Osobowe przetwarzane s$ przez Administratora w celu umo&liwienia korzystania ze Sklepu
Internetowego, zbierane s$ tak&e automatycznie podczas jego u&ywania, w celu:
rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
•
zawierania umów za po!rednictwem lub dost'pnych w Sklepie Internetowym, w
•
szczególno!ci sk"adania i realizacji Zamówienia/Rezerwacji;
sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zapewnienia jego
•
bezpiecze#stwa, w tym dla ujawniania nadu&y% i dokonywania analiz;
wype"niania zobowi$za# Administratora, w szczególno!ci reklamacyjnych dotycz$cych
•
umów zawartych w Sklepie Internetowym lub za jego po!rednictwem;
przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowa# i potrzeb osób, których
•
Dane Osobowe dotycz$ reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w
szczególno!ci przesy"ania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty
elektronicznej zamówionego Newslettera;
W tym celu w przypadku:

rejestracji w Sklepie Internetowym – przetwarzane s$ nast'puj$ce Dane Osobowe - imi',
nazwisko, adres e- mail, has"o, adres IP, pliki cookies, opcjonalnie kod pocztowy,
opcjonalnie numer telefonu,
zawierania umów za po!rednictwem Sklepu Internetowego, w szczególno!ci sk"adania i
•
realizacji Zamówienia – przetwarzane s$ nast'puj$ce Dane Osobowe: imi' i nazwisko,
adres (ulica, numer domu, miejscowo!% wraz z kodem pocztowym), numer telefonu
kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez
Us"ugodawc' w Sklepie Internetowym lub w trakcie kontaktu z Klientem;
sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego – utrzymania
•
odpowiednich standardów bezpiecze#stwa, w tym ujawniania dzia"a# niepo&$danych,
nadu&y% przetwarzane s$ Dane Osobowe okre!lone podpunkcie b) powy&ej poprzez
tworzenie raportów, statystyk, analiz;
wype"niania prawnych obowi$zków ci$&$cych na Administratorze, w szczególno!ci
•
reklamacyjnych przetwarzane s$ nast'puj$ce Dane Osobowe –imi', nazwisko, e-mail,
telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowo!% wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki
cookies, nr rachunku bankowego;
przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowa# i potrzeb osób, których
•
Dane Osobowe dotycz$ reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w
szczególno!ci przesy"ania przez Administratora na wskazany przez Klienta adres poczty
elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane s$ nast'puj$ce Dane Osobowe:
imi', nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowo!% wraz z kodem
pocztowym) adres IP, pliki cookies,
rejestracji w Klubie Manirouge- przetwarzane s$ nast'puj$ce Dane Osobowe- Imi',
•
Nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowo!% wraz z kodem
pocztowym), adres IP, pliki cookies, PESEL, w przypadku prowadzenia dzia"alno!ci
gospodarczej nr NIP, w przypadku istnienia ID Sponsora.
Dane Osobowe b'd$ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego
wykorzystywane s$ informacje o zakupach, dzia"aniach w kana"ach sprzeda&y Administratora (IP
komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjogeograficznych (np. wiek,
miejsce zamieszkania), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych
preferencji.
2. Przekazywanie danych innym podmiotom
Dane Osobowe mog$ by% przekazywane podmiotom trzecim, celem realizacji umowy, ci$&$cych
na Administratorze obowi$zków prawnych oraz ustaleniu, dochodzeniu b$d( obrony przed
roszczeniami. Podmiotami którym mo&emy przekaza% Pa#stwa dane osobowe s$ wi'c biura
rachunkowe, kancelarie prawne, operatorzy p"atno!ci on-line, firmy kurierskie, firmy !wiadcz$ce
us"ugi IT oraz instytucje posiadaj$ce uprawnienia do ich &$dania wynikaj$ce z przepisów prawa.
Pa#stwa dane osobowe s$ chronione przed nieuprawnionym dost'pem osób niepowo"anych
poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur bezpiecze#stwa.
Podmioty, którym Dane Osobowe zostan$ ewentualnie przekazane s$ weryfikowane pod k$tem
posiadanych zabezpiecze#. Wspó"pracujemy tylko z podmiotami gwarantuj$cymi odpowiedni
poziom bezpiecze#stwa przetwarzania Pa#stwa Danych Osobowych.
Dane Osobowe nie s$ przekazywane poza Uni' Europejsk$.
•

§ III. Podstawy prawne przetwarzania
Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie:
dobrowolnej i wyra(nej zgody osoby, której Dane Osobowe dotycz$ na ich przetwarzanie
•
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
niezb'dno!% do wykonania umów zawieranych w Sklepie Internetowym lub za jego
•
po!rednictwem, lub do podj'cia dzia"a# wnioskowanych przez osob', której Dane
Osobowe dotycz$ przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
niezb'dno!% do wype"nienia obowi$zku prawnego ci$&$cego na Administratorze (art. 6
•
ust. 1 lit. c RODO);
prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stron' trzeci$,
•
którymi s$ operatorzy p"atno!ci elektronicznych lub inne realizowane w zwi$zku z
funkcjonalno!ci$ Sklepu Internetowego, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych
Osobowych nie dotyczy dzieci (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);.
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub
wi'kszej ilo!ci celów przetwarzania Danych Osobowych, których Administrator nie b'dzie móg"

zrealizowa% w przypadku niepodania Danych Osobowych, odpowiednio dla jednego lub wi'kszej
ich ilo!ci celów.
§ IV. Okresy przetwarzania
W zale&no!ci od celu przetwarzania Danych Osobowych okresy s$ zró&nicowane. Administrator ma
obowi$zek przechowywa% Dane Osobowe nie tylko na podstawie i w zgodzie z RODO, ale tak&e
na podstawie innych aktów prawnych np. dotycz$cych rachunkowo!ci.
Dane Osobowe, które Administrator przetwarza na podstawie:
realizacji umowy (sprzeda&y), przetwarzane b'd$:
•
5 lat od licz$c od ko#ca roku kalendarzowego, w którym z"o&one zosta"o
•
zamówienie, w przypadku, w którym zamówienia dokonuje przedsi'biorca;
3 lata od licz$c od ko#ca roku kalendarzowego, w którym z"o&one zosta"o
•
zamówienie, w przypadku, w którym zamówienia dokonuje osoba fizyczna;
realizacji umowy (dot. Ambasadorek), przetwarzane b'd$ do czasu rozwi$zania umowy i
•
przez kolejne 5 lat od licz$c od ko#ca roku kalendarzowego, w którym umowa zosta"a
rozwi$zana.
zgody, przetwarzane b'd$ do momentu wycofania zgody;
•
zgody (na rejestracje konta w Sklepie Internetowym), przetwarzane b'd$ do momentu
•
wycofania zgody, chyba, &e wykryjemy, i& nie korzystacie z serwisu przez co najmniej 3 lata.
podj'cia dzia"a# na Pa#stwa &$danie, przetwarzane b'd$ do momentu wyra&enia
•
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ale nie d"u&ej ni& przez okres 3 lat.
Po up"ywie wskazanych powy&ej okresów dane zostan$ usuni'te lub zanonimizowane.
§ V. Prawa osoby, której Dane Osobowe dotycz$
Ka&dej osobie, której dane dotycz$ przys"uguje prawo dost'pu do swoich danych osobowych,
&$dania ich sprostowania lub usuni'cia, prawo do &$dania ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych.
W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody przys"uguje
Pa#stwu prawo do jej cofni'cia w dowolnym momencie, co jednak nie wp"ywa na zgodno!% z
prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofni'ciem.
Ka&dej osobie, której dane dotycz$ przys"uguje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz'du
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, i& przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Realizacja wskazanych uprawnie# mo&e by% jednak ograniczona, w sytuacji, w której przepisy
prawa nakazuj$ nam dalsze przetwarzanie Danych Osobowych.
W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt poprzez przes"anie wiadomo!ci e-mail na adres
info@manirouge.com, lub poczt$ tradycyjn$ na adres Administratora.
§ VI. Postanowienia ko#cowe
W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatno!ci maj$ zastosowanie przepisy prawa
dotycz$ce i "$cz$ce si' z przetwarzaniem Danych Osobowych, w tym RODO.

