
Polityka
Prywatności

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Dlatego chcemy abyś
posiadał(a) pełną wiedzę o tym, w jaki sposób zbieramy i korzystamy z informacji o
Tobie. Prosimy, zapoznaj się dokładnie z Polityką Prywatności zanim udostępnisz
nam swoje dane. Odwiedzając stronę internetową GraSzkoleniowa.pl i korzystając z
niej zgadzasz się z poniższymi warunkami.

Co nigdy się nie zmieni?
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w naszej Polityce Prywatności.
Obowiązuje Cię więc jej aktualna treść, zawsze dostępna na tej stronie.

Pamiętaj jednak, że bez względu na charakter wprowadzanych zmian, nie mają one
wpływu na naszą podstawową zasadę: NIE sprzedajemy i NIE udostępniamy Twoich
danych innym podmiotom.

Kto jest administratorem
Twoich danych
osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest GrowinGame Sp. z o.o.
zarejestrowana pod adresem ul. Łokietka 8, 12-100 Szczytno, NIP: 7393886925,
REGON: 364942639, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
0000628262.



Czy podanie danych
osobowych jest
obowiązkowe?

Poprosimy Cię o podanie Twoich danych osobowych jedynie w przypadku podjęcia
przez Ciebie tych czynności:

● zapis do listy wysyłkowej newslettera poprzez pobranie darmowych
produktów lub podczas zakupu,

● zakup produktu,
● dodanie opinii o produkcie lub komentarza do artykułu,
● wypełnienie formularza kontaktowego.

Podanie danych osobowych w tych przypadkach jest dobrowolne, ale niezbędne do
zrealizowania przez nasz serwis danej czynności.

Co przetwarzamy, na jakiej
podstawie i w jakim celu?

Zakres, podstawa i cele przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych różnią
się w zależności od czynności jakie podejmujesz na stronie GraSzkoleniowa.pl.

W przypadku zapisu do listy wysyłkowej newslettera

Poprosimy Cię o podanie Twego imienia i adresu e-mail. Wysyłając wiadomości
chcielibyśmy zwracać się do Ciebie po imieniu.

Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody Twoje dane osobowe będą
przetwarzane w celach dostarczania Ci wiadomości e-mail o charakterze
informacyjnym i edukacyjnym, a także w celach marketingowych, w tym przesyłania
informacji handlowych.

W przypadku zakupu produktu



Poprosimy Cię o podanie Twego imienia i nazwiska, danych adresowych oraz
kontaktowych (nr telefonu i adres e-mail).

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania wiążącej nas umowy, czyli
dostarczania Ci produktów, sprawnego reagowania w przypadku wątpliwości lub
nieprawidłowości dotyczących zamówień lub do podjęcia przez nas działań na Twoją
prośbę (np. odpowiedź na pytania dotyczące produktu). Ponadto do przetwarzania
większości z nich obligują nas aktualne przepisy prawa (np. ustawa o
rachunkowości).

W przypadku dodania opinii lub komentarza

Poprosimy Cię o podanie Twego imienia i ewentualnie nazwiska oraz adresu email.

Podstawą przetwarzania ich są nasze prawnie uzasadnione interesy –
uwiarygodnienie autorstwa opinii lub komentarza oraz przeciwdziałanie pojawianiu
się wpisów o charakterze spamu. Twój adres email nie jest publikowany wraz z
opinią lub komentarzem.

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego

Poprosimy Cię o podanie Twego imienia i nazwiska, adresu email i ewentualnie
numeru telefonu.

Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody Twoje dane osobowe będą
przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji, o którą poprosisz, w tym o
charakterze marketingowym lub handlowym.

Jak długo przechowujemy
Twoje dane osobowe?

W przypadku zapisu do listy wysyłkowej newslettera, dodania opinii lub
komentarza oraz wypełnienia formularza kontaktowego

Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu cofnięcia Twojej zgody na ich
przetwarzanie, co możesz uczynić w dowolnym czasie.

W przypadku zakupu produktu

Twoje dane przechowujemy przez okres zgodny z obowiązującymi nas przepisami
prawa (np. ustawa o rachunkowości).



Pamiętaj, że kupując nasze produkty otrzymujesz także bezterminową licencję na
ich użytkowanie. Dlatego, aby zapewnić Ci stały dostęp do aktualnych wersji
zakupionych produktów, utrzymujemy bez ograniczeń czasowych Twoje konto w
naszym serwisie i przechowujemy Twoje dane. Na Twoją prośbę możemy
zaprzestać przetwarzania tych danych, jeśli nie obligują już nas do tego przepisy
prawa.

Na Twoją prośbę, nr Twego telefonu, który podajesz nam składając zamówienie
może być usunięty z naszego zbioru danych w dowolnym momencie.

Jeśli złożysz zamówienie i nie opłacisz go, a nie posiadasz u nas innych
zrealizowanych zamówień, zostanie ono usunięte wraz z Twoimi danymi osobowymi
w przeciągu maksymalnie 60 dni.

Komu powierzamy Twoje
dane osobowe?

Na mocy stosownych umów powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych
zaufanym partnerom biznesowym, którzy wspierają nas w naszej działalności. Do
współpracy dobieramy tylko te firmy, które w równie dużym stopniu co my
przywiązują wagę do bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

W przypadku zapisu do listy wysyłkowej newslettera

Jest to firma hostująca nasz serwer (simplyyourself.online sp. z o.o. z Gdańska) oraz
pośrednicząca w wysyłce wiadomości e-mail (Amazon Web Services, Inc. –
wyłącznie centrum danych w Irlandii).

W przypadku dodania opinii lub komentarza, wypełnienia formularza
kontaktowego oraz zakupu produktu

Jest to firma hostująca nasz serwer (simplyyourself.online sp. z o.o. z Gdańska).

W przypadku zakupu produktu

Dodatkowo biuro rachunkowe, a w zależności od Twoich wyborów podczas
składania zamówienia: dostawca płatności online (PayU S.A.) i firma kurierska (DHL
lub DPD.).



Jak chronimy Twoje dane?
Chcąc zapewnić w jak największym stopniu bezpieczeństwo Twoich danych
korzystamy z regularnie aktualizowanego oprogramowania oraz sprawdzonych na
rynku dostawców usług informatycznych.

Twoje dane osobowe przechowywane są w odpowiednio zabezpieczonej sieci, a
dostęp do nich ma ograniczona liczba osób, które są przeszkolone w zakresie
zapewniania bezpieczeństwa danych i posiadają specjalne prawa dostępu.
Dodatkowo wszystkie poufne dane, które nam dostarczasz są szyfrowane za
pomocą technologii SSL.

Wszystkie transakcje są przetwarzane przez zaufanych dostawców płatności
internetowych lub banki, a my nie mamy dostępu do danych Twoich kart płatniczych.

Czego nie chronimy?
Nie mamy możliwości zabezpieczenia tych danych osobowych, które podajesz
dobrowolnie w miejscach będących z założenia miejscami ogólnodostępnymi dla
odwiedzających. W szczególności dotyczy to treści opinii i komentarzy do produktów
lub publikacji, czy też wypowiedzi na forach.

Czym są cookies i do czego
je wykorzystujemy?

Niektóre obszary strony internetowej GraSzkoleniowa.pl mogą wykorzystywać
cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera (lub innego
urządzenia) użytkownika strony. Cookies identyfikują użytkownika w celu
uproszczenia lub zaniechania określonej operacji serwisu. Pliki te są nieszkodliwe
dla komputera, jego użytkownika oraz jego danych.

Możesz nie dopuścić działania cookies odpowiednio konfigurując przeglądarkę
internetową, z której korzystasz. Akceptacja cookies przez przeglądarkę i nie
usuwanie ich z dysku może być jednak warunkiem prawidłowego działania
niektórych obszarów strony internetowej GraSzkoleniowa.pl.

Pliki cookies w naszym serwisie są wykorzystywane są do celów:



● zapamiętywania informacji o Twojej sesji, np. zawartości koszyka,
● udostępnienia Ci pozostałych funkcjonalności Sklepu lub umożliwienia

dostępu do produktu,
● statystycznych – zbierania zagregowanych danych o ruchu na stronie i

interakcji użytkowników z nią. Dane te pomagają nam ulepszać nasz
serwis. Są gromadzone w sposób anonimowy, bez informacji o Twoim
adresie IP. W tym celu korzystamy z usługi Google Analytics.

Jakie przysługują Ci prawa?
W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych. Możesz je
zmieniać, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, sprzeciwić się ich przetwarzaniu, a
także przenieść do innego administratora.

Zastrzegamy sobie jedynie prawo odmowy usunięcia danych, które musimy
przechowywać ze względu na aktualne wymogi prawne (np. dotyczące zawartych
transakcji).

Jeśli uznasz, że Twoje prawa są naruszane prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli
podjąć adekwatne działania.

Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


