POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
SOLANO FISHING

Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Klientów sklepu
SOLANO FISHING o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych
osobowych, podanych podczas dokonywania zakupów na stronie www.solano-fishing.pl
Administratorem danych osobowych jest firma OPTOLOGIC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Karolkowa 50/5, 01-203 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000601976, NIP: 5272759664, REGON:
363727732.
Podstawą prawną Polityki Prywatności jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Każdy klient korzystający ze sklepu internetowego na stronie www.solano-fishing.pl akceptuje
poniższe zasady Polityki Prywatności.
Dane osobowe
Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klienta. Dokonując zakupów w Sklepie,
wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i używanie Państwa
danych przez Optologic sp. z o.o.
Dane, które mogą być przechowywane i wykorzystane to przede wszystkim:
- imię i nazwisko,
- adres korespondencyjny,
- adres e-mail,
- adres IP (dynamiczny i statyczny)
- hasło do konta w sklepie www.solano-fishing.pl
W każdym momencie mają Państwo prawo do wglądu do podanych danych, ich edycji czy
usunięcia.
Optologic sp. z o.o. zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji o jej Klientach
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji,
w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W

innych przypadkach, Państwa dane pozostają pod pełną ochroną i nie zostaną ujawnione innym
podmiotom.
Optologic sp. z o.o. uprawniona jest do używania zgromadzonych danych osobowych do
prowadzenia Sklepu, w szczególności w celu realizacji świadczeń dostępnych za jego
pośrednictwem usług, kontaktu, obsługi konta w sklepie, obsługi procesu rejestracji czy
egzekwowania przestrzegania Regulaminu.
Spółka podejmować będzie wszelkie niezbędne starania w celu odpowiedniego zabezpieczenia
przekazanych jej danych osobowych.
Cookies ("ciasteczka")
Sklep internetowy SOLANO FISHING używa na swojej stronie tzw. "cookies" („ciasteczka”) w
celu umożliwienia Państwu wykorzystywania poszczególnych funkcji tych stron. Są to pliki z
informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane potrzebne m. in. do zalogowania się na swoje
konto. Pliki "cookies" są w większości automatycznie akceptowane przez większość
przeglądarek internetowych. W każdej chwili mogą jednak Państwo je wyłączyć aktywując
odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki,
aby byli Państwo informowani o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików
"cookies". W przypadku wyłączenia plików „cookies” lub modyfikacji ustawień przeglądarki dot.
plików „cookies” pewne części serwisu internetowego mogą być niedostępne lub nie działać
poprawnie.
Bezpieczeństwo danych.
Spółka informuje, iż nie przechowuje danych dotyczących kart płatniczych lub kredytowych
swoich Klientów. Dane te są wyłącznie przetwarzane przez elektroniczny system bankowy
umożliwiający płatności on-line.

