POLITYKA PRYWATNOŚCI WYDAWNICTWA PASCAL SP. Z O.O.

Szanowny Użytkowniku,
poniżej prezentujemy Politykę Prywatności, w której opisujemy jak Wydawnictwo Pascal sp. z o.o.
(dalej: „Wydawnictwo” albo „My”) przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez
Ciebie usług Wydawnictwa, w tym korzystania z Księgarni internetowej (dalej: „Księgarnia”)
lub w związku z innego rodzaju współpracą z Wydawnictwem. W Polityce Prywatności, przedstawiamy
także informacje o plikach cookies, które wykorzystujemy.
Wydawnictwo ma prawo aktualizować niniejszą Politykę Prywatności.

Definicje
W niniejszej tabeli znajdziesz definicje pojęć, którymi posługujemy w Polityce Prywatności:
Pojęcie
dane osobowe

osoba możliwa do
zidentyfikowania

Administrator
przetwarzanie
danych osobowych
Księgarnia
internetowa
Produkty
Zamówienia

Opis
wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej
osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, m.in.
przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo szczególny czynnik
określający cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, ekonomiczne,
kulturowe lub społeczne
podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i
który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem
każda operacja wykonywana na danych osobowych, w tym zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, udostępnianie, usuwanie,
kopiowanie
księgarnia prowadzona przez Wydawnictwo Pascal na stronie
internetowej www.pascal.pl
produkty sprzedawane za pośrednictwem Księgarni internetowej
zamówienia złożone na stronie www.pascal.pl

Moje dane osobowe
1.

Kto jest administratorem moich danych?

Wydawnictwo Pascal sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Zapora 25 (43-382).
2.

Jakie są cele oraz podstawy przetwarzania moich danych osobowych?

Wydawnictwo Pascal przetwarza Twoje dane:
•

w celu realizacji umów lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed ich zawarciem (art.
6 ust. 1 lit. b RODO) – m.in. świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawieranie i
wykonywanie umów sprzedaży Produktów,

•

•

•

3.

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO) – m.in. rozliczanie przed organami podatkowymi, prowadzenie postępowań
reklamacyjnych,
gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – m.in. obrona roszczeń,
marketing bezpośredni,
gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) –
m.in. przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
Przez jaki okres są przetwarzane moje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest zależny od podstawy prawnej przetwarzania tych
danych. Jeżeli podstawą jest:
•
•

•
•
4.

realizacja umowy – Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji umowy, (np. korzystania z konta w Księgarni internetowej),
obowiązek prawny Administratora – Twoje dane osobowe będę przetwarzane przez okres
wymagany w ustawie, w szczególności wynikający z obowiązku przechowywania dokumentacji
księgowej,
uzasadniony prawnie interes Administratora – Twoje dane osobowe będę przetwarzane do
czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
Twoja zgoda – Twoje dane osobowe będę przetwarzane do czasu wycofania zgody.
Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia:
• OSDW AZYMUT Sp. z o. o. Oddział w Strykowie, Smolice 1F; 95-010 Stryków,
• DICTUM Sp. z o.o., ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa,
oraz firmy dostarczające zamówienia:
• Poczta Polska SA, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
• InPost SA, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków,
• DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa,
• DHL Parcel Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa,
• General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki,
• UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa.

5.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne? Jakie są skutki niepodania przeze mnie
danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne m.in. do założenia konta w Księgarni
internetowej, realizacji zamówień oraz udzielenia odpowiedzi na reklamację.
6.

Czy moje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Wydawnictwo Pascal nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Moje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
•

•
•

•

•

•

•

Prawo dostępu - masz prawo zwrócić się do Nas z pytaniem m.in. odnośnie celów
przetwarzania Twoich danych osobowych, informacji o kategoriach przetwarzanych danych,
odbiorcach oraz o okresie przechowywania Twoich danych oraz przysługujących Ci praw.
Prawo do sprostowania danych - masz prawo zwrócić się do Nas z żądaniem korekty
przetwarzanych danych osobowych, jeżeli są niepełne lub nieprawidłowe.
Prawo do ograniczenia przetwarzania - masz prawo zwrócić się do Nas z żądaniem
„zablokowania” przetwarzania Twoich danych osobowych (za wyjątkiem operacji
przechowywania i szczególnych sytuacji) z uwagi na wniesienie przez Ciebie skutecznego
sprzeciwu albo przetwarzanie nieprawidłowych danych osobowych, na okres weryfikacji przez
Nas ich poprawności.
Prawo do przenoszenia danych - masz prawo zwrócić się do Nas żądaniem wydania Twoich
danych osobowych, w formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego; masz również
prawo przesłać te dane innemu administratorowi oraz żądać abyśmy to My mu je przesłali; to
prawo przysługuje Ci jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy lub
Twojej zgody.
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - masz prawo żądać usunięcia
Twoich danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane niezgodnie z prawem, cele, dla których
zostały zebrane są już zrealizowane albo brak jest podstawy prawnej do ich przetwarzania.
Prawo do cofnięcia zgody – jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz
prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jednak nie ma to wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez wycofaniem.
Prawo do wniesienia skargi - masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych
Osobowych
(dane
kontaktowe
dostępne
są
pod
adresem:
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

Prawo do sprzeciwu – niezależnie od powyższych praw, przysługuje Ci także prawo do sprzeciwu, jeżeli
Twoje dane są przetwarzana na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora (np.
marketing bezpośredni).

Kontakt
Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) możesz
się skontaktować z nami:
•
•

wysyłając list na adres – Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o., ul. Zapora 25, 43-382 Bielsko-Biała,
z dopiskiem „Dane osobowe”,
wysyłając e-maila na adres – pascal@pascal.pl z tematem „Dane osobowe”,

Pliki cookies
Informujemy, że Księgarnia internetowa korzysta z plików cookies. Ich celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa oraz wysokiego poziomu obsługi.
W każdej chwili masz możliwość dostosowania plików cookies do swoich oczekiwań, zmieniając
ustawienia przeglądarki internetowej. Jednakże musisz pamiętać, że może to wpłynąć na
funkcjonalność Księgarni internetowej.
Klient może w każdym momencie i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić
warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za
pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, przy czym
zablokowanie plików cookies może utrudnić korzystanie z funkcjonalności strony internetowej
www.pascal.pl oraz Księgarni internetowej. Zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego,
w przypadku gdy Klient korzysta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na korzystanie przez strony
internetowe z plików cookies, oznacza to, że Klient godzi się na zapisywanie plików cookies na danym
urządzeniu.
Wydawnictwo Pascal korzysta z następujących plików cookies, które wyróżniamy ze względu
na następujące kryteria:
•

•
•

Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym
użytkownika – stosujemy zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania
z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w
urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
Ze względu na pochodzenie wystawcy – stosujemy zarówno własne pliki „cookies”, jak i pliki
„cookies” zewnętrzne, pochodzące od partnerów, z którymi współpracujemy.
Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika – najczęściej stosujemy pliki „cookies”
potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega
na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies“ do śledzenia
zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować
dane osobowe konkretnego użytkownika, chyba że użytkownik wykona logowanie do Panelu
Klienta, a ustawienia urządzenia końcowego użytkownika pozwalają na taką identyfikację.

Czy używamy plików „cookies” pochodzących od podmiotów trzecich?
Tak, stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich
jak Google, Facebook oraz od innych podmiotów realizujących dla nas kampanie reklamowe. Z uwagi
na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych
może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na
temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:
Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/
Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

