Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach lne.pl jest "Beauty In spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Press" spółka komandytowa z siedzibą w 91-493 Łódź, ul.
Jasińskiego 26A, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 373920, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej NIP 7252037897, numer statystyczny REGON 101014917, zwana
dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie sprzedawcą.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe
inspektora: rodo@lne.pl
3. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu
określonym w pkt 3, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych
danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie. Administrator dokłada
szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
•

przetwarzane zgodnie z prawem;

•

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

•

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu
należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia
otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez
kupującego adres, stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki. Dane w tych celach
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być
przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub
wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w
związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne,
w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane
przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające
archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat.
Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą
przetwarzane do czasu odwołania zgody.

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sklep Internetowy dane osobowe,
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień można wysłać stosowną
wiadomość e-mail na adres: rodo@lne.pl
9. Administrator przekazuje dane osobowe Kupujących, dokonujących płatności przelewem
elektronicznym lub kartą płatniczą spółce Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000700791. Przekazanie dotyczy
danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przez Dotpay Sp. z o.o. procesu płatności,
która w zakresie tych danych staje się ich administratorem. W przypadku konieczności
dostarczenia zamówienia dane osobowe będą udostępniane firmom logistycznym,
operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu, ani nie będą przekazywane do Państw trzecich.
11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
12. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następując e-dane, niebędące składnikiem treści
usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się
Kupujący:
•

•

Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie
informatycznym Kupującego (tj. na urządzeniu końcowym, z którego dokonano
połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep
Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w razie
ponownego połączenia z Kupującego z urządzenia końcowego, na którym zostały
zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących
celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w
celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb
konkretnego Kupującego (tzw. personalizacja),w celu monitorowania ruchu na
stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z
określonych zasobów przez Kupujących oraz w celach marketingowych. Kupujący ma
prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe
w przeglądarce Kupującego.
Sklep Internetowy przesyła Kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie
zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i
przebieg realizacji zamówienia.

