
Polityka prywatności GOLDOVO.PL

1. Firma  Marcin  Latos  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  „Wikmar”,  wpisana  do  Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra
właściwego  ds.  gospodarki,  NIP  6442909845,  REGON  276668882,  właściciel  serwisu
internetowego GOLDOVO.PL, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących
odwiedzających serwis. 

2. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  przy  czym  brak  podania  danych  może
utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi bądź zrealizowanie sprzedaży.

3. Dane dotyczące użytkowników serwisu nie będą przekazywane ani sprzedawane innym
firmom i osobom trzecim. 

4. Dane  przekazywane  przez  użytkowników  serwisu  będą  wykorzystane  jedynie  w celu
komunikacji, świadczenia usługi sprzedaży i posprzedażowej i tylko w tym i ograniczonym
zakresie będą udostępnione innym podmiotom tj.,  podmiotom, które zapewniają usługi
płatnicze,  przewozowe,  wspierają  promocję  ofert,  współpracują  w  ramach  kampanii
marketingowych oraz wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień
wynikających  z  przepisów  prawa,  w  tym  prawa  dostępu  do  treści  własnych  danych
osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do
żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  do  wniesienia  sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.

6. W  przypadku  dobrowolnego  udzielania  zgody  na  przetwarzanie  danych  każda  osoba,
której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane  osobowe  są  przechowywane  przez  okres  niezbędny  dla  realizacji  zamówień  lub
prowadzenia  konta  Klienta.  Po  tym okresie,  dane  mogą  być  przetwarzane  w  oparciu
o obowiązki  prawne  administratora  (np.  w  zakresie  przechowywania  dokumentów
księgowych).

9. Niezależnie  od  danych  osobowych  podanych  podczas  realizacji  świadczenia  usługi
sprzedaży, Administrator wykorzystuje pliki Cookies. 

10. Stosowane  przez  Administratora  Cookies  są  bezpieczne  dla  Użytkownika  eSklepu
GOLDOVO.PL. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do jego urządzenia  wirusów,
innego  niechcianego  oprogramowania  lub  oprogramowania  złośliwego.  Pliki  Cookies
pozwalają  zidentyfikować  oprogramowanie  wykorzystywane  przez  Użytkownika
i dostosować serwis do indywidualnych preferencji i ustawień. 

11. Administrator może wykorzystywać dwa typy plików Cookies:
a)  Cookies  sesyjne:  są  przechowywane  w  urządzeniu  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;
b) Cookies trwałe: są przechowywane w urządzeniu i  pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje
ich  usunięcia.  Mechanizm  Cookies  trwałych  nie  pozwala  na  pobieranie  jakichkolwiek
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

12.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. 

13. 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  serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości  i  sposobach obsługi  plików Cookies dostępne są
w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

14.Administrator  wykorzystuje  Cookies  w  celu  konfiguracji  eSklepu,  własnych  analiz
i statystyk oraz gromadzi statystyki odwiedzin eSklepu GOLDOVO.PL w oparciu o Google
Analytics.

15.Umieszczone w ramach eSklepu wtyczki społecznościowe posiadają odrębne polityki.
16.Dla  korzystania  z  eSklepu  GOLDOVO.PL  wymagany  jest  komputer  z dostępem  do

Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo
skonfigurowana poczta elektroniczna. 
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