15.01.2022 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
To jest polityka prywatności stron (STRON) wydawnictwo.studioblok.pl, bajkibaletowe.pl, studioblok.pl, uwazneuczeniesie.pl,
The Block Puzzle (https://www.puzzle.studioblok.eu), sklepu kluboksięgarnia.pl
Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie osób korzystających z serwisu, w tym naszych Klientów,
o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśnia
także zasady oraz cele pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
ADMINISTRATOREM danych osobowych jest firma Studio Blok Klaudia Polak-Szewczyk, 02-777 Warszawa, ul. Magellana 5 / 4,
NIP 8941785960, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m.st. Warszawę pod numerem 447607,
zwana dalej SPRZEDAWCĄ.
Przeglądanie
Dane osobowe osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone
za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami
(tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez ADMINISTRATORA:
1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie,
udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit b RODO);
4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA
(art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony
interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
6. w celach marketingowych ADMINISTRATORA oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy
behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie
komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach
dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez ADMINISTRATORA). Zebrane w logach informacje
przetwarza się w związku ze świadczeniem usług. ADMINISTRATOR przetwarza je również w celach technicznych; dane mogą być
tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów
informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania
nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Rejestracja
Na STRONACH nie stosujemy rozwiązań wymagających rejestracji.

Składanie zamówienia
Złożenie zamówienia (oferty zakupu towaru) przez Użytkownika w Sklepie internetowym wiąże się z przetwarzaniem jego danych
osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji oraz dostarczenia
zamówionego przez niego towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Podanie pozostałych danych
jest fakultatywne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia. Dane osobowe są przetwarzane podane w ramach składania
zamówienia w Sklepie internetowym przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach:
1. realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania:

•

w zakresie danych obowiązkowych - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

•

w zakresie danych podanych fakultatywnie – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

•

realizacji obowiązków ustawowych ciążących na ADMINISTRATORZE, wynikających w szczególności z przepisów
podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawna przetwarzania - obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);

•

analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes ADMINISTRATORA
(art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich
preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

•

ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony
interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw.

Na STRONACH nie stosujemy rozwiązań wymagających podania danych osobowych podczas składania zamówienia – są to usługi
zewnętrzne.
Formularz zakupu książek na stronie Kluboksiegarnia.pl
Dane podane Administratorowi w formularzu zakupu nie są danymi osobowymi (zakup jest realizowany zewnętrznie, przez
Przelewy24.pl) i są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:
•
obsługi przesłanych zapytań – podstawa prawna przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

•

analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania: uzasadniony interes ADMINISTRATORA
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za
pośrednictwem Sklepu internetowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań ADMINISTRATORA.

Marketing
ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną
stanowi uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania te mogą polegać w szczególności na:
•

wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

•

wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

•

kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają
informacje handlowe;

•

prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji
handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

W celu realizowania działań marketingowych ADMINISTRATOR w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że
dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych ADMINISTRATOR dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych
w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania ADMINISTRATOR nie
stosuje jednak w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie
na niego wpływającego.
Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się
to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z
toczącymi się postępowaniami.
Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i
dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów.
Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość,
że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki
cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
•

sesji Użytkownika,

•

ostatnio oglądanych produktów,

•

oddania głosu w ankiecie.

Jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron
internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez
ADMINISTRATOÓW tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność.
Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane
osobowe..
Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji,
modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy
zgłaszać do ADMINISTRATORA.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie p. 42 i 43.

Media społecznościowe
ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe osób, które polubiły nasze profile społecznościowe prowadzone w ramach popularnych
portali społecznościowych. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania naszymi profilami,
w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowaniem wydarzeń lub konkursów, na zasadach określonych
funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami. Dane członków społeczności są
przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed
roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f
RODO).

Przetwarzanie danych w systemach informatycznych
Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane
i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku
z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną
przed nadużyciami i atakami.

Odbiorcy danych
W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym
podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu
(np. wyposażenia CCTV), podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, konsultingowe, kurierom, agencjom
marketingowym.
ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym
organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
ADMINISTRATOR nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania danych przez ADMINISTRATORA zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Może wynikać
z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający
jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do
zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy
prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez ADMINISTRATORA Twoich danych:
•

możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich
danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych
chciałbyś otrzymać. ADMINISTRATOR może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz
powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;

•

możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie
ma podstawy do tego, aby ADMINISTRATOR je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby
ADMINISTRATOR przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub
wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);

•

możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez
siebie ADMINISTRATOROWI. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów
bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.

•

w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez ADMINISTRATORA odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu
możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;

•

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować
na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Generalnego Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
•

w formie pisemnej na adres ADMINISTRATORA

•

drogą e-mailową na adres: blok [at] studioblok [kropka] eu

•

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

•

z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do
usunięcia danych, itd.);

•

jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie
internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);

•

jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Jeżeli ADMINISTRATOR nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o
dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu,
ADMINISTRATOR poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem
zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na
adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

