A. POLITYKA PRYWATNOŚCI STRON:
SoftwareProjekt.com.pl (sklep internetowy) ORAZ AsystentFirmowy.PL+ (serwis internetowy)
1.

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania
bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w
zakresie przetwarzania danych osobowych.

2.

Administratorem Danych Osobowych jest: SoftwareProjekt Adam Ciurzyński, Karmelowa 4, 71-218 Bezrzecze.

3.

Na naszych stronach internetowych zbieramy następujące dane osobowe:

4.



Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia w sklepie internetowym będziesz proszony o podanie swojego imienia i
nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz by móc się z Tobą skontatkwoać.



Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.



Nr telefonu – Czasami dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak
towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.



Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem
naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie sporadycznie informacje handlowe (na ogół jest to kilka maili rocznie,
przeważnie nie więcej, niż jeden mail na kilka miesięcy).



Adres (IP)– informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne
informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy
IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o
regionie, z którego następuje połączenie).



Cookies – nasze strony wykorzystują technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb.
Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania
korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli
dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w
opcjach przeglądarki internetowej.

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:


Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy
w naszym sklepie internetowym, umożliwić dostęp do historii zakupów, przyznanych numerów licencyjnych, pobierania
instalatorów programów oraz umożliwić odzyskanie hasła dostępu, czy zagubionych numerów licencyjnych.



Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera.
Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

5.

Każdy Użytkownik naszych serwisów ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać
informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych, masz prawo do ich
usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu. Masz również prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu
nadzorczego.

6.

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart
kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego. W przypadku wycieku danych z naszych systemów niezwłocznie
powiadomimy stosowne organy zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym założeniami przepisów RODO).

7.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn.
zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W
tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij je – mail pod adres info@softwareprojekt.com.pl.

B. POLITYKA PLIKÓW COOKIES:
I.

DEFINICJE


Administrator – SoftwareProjekt Adam Ciurzyński, Karmelowa 4, 71-218 Bezrzecze.



Cookies - dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem,
których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.



Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej
Administratora.



Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi
drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II.

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

8.

Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

9.

Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony
internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

10. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa
wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
11. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej
Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
12. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:


Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia
sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies
sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia
Użytkownika.



Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie
sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych
nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES


Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku
skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików
Cookies.



Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich
przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których
mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji
usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies
na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).



Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej,
której używa.



Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej
Administratora.

