Polityka Prywatności

Chcąc dopasować nasze treści do Twoich potrzeb korzystamy na stronie naszego sklepu internetowego
www.mileobaby.pl z technologii pozwalających nam zbierać Twoje dane osobowe. Pragniemy
poinformować Cię dokładnie co zbieramy, dlaczego to zbieramy i czego możesz od nas oczekiwać.
1. Administratorem Twoich danych osobowych a wiec podmiotem odpowiedzialnym za to, co się
z nimi dzieje, jesteśmy my:
Mileo Baby
ul. Bażantowa 5
62-100 Wągrowiec.
2. Jakie dane zbieramy?
- Pośród danych, które zbieramy są Twoje imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu,
czyli dane, które nam podajesz wypełniając formularz zamówienia lub zapisując się na
newsletter. Jednocześnie gwarantujemy Ci Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie
zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
- Zbieramy dane zapisane w cookie w celu dopasowania treści do Twoich potrzeb. Pisząc o
„treściach” mamy na myśli to, co publikujemy w naszym serwisie, jak również to, co
wyświetlają Ci nasi partnerzy. Pisząc o „dopasowaniu” mamy na myśli uczynienie treści
ciekawszymi dla Ciebie. Dane zapisane w cookie umożliwiają nam bowiem analizowanie
Twoich zachowań. Ich zbieranie jest oparte o wyrażoną przez Ciebie zgodę. Wykorzystujemy
pliki cookies właśnie, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony.
- Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat
Twoich odwiedzin strony, takie jak wyświetlone podstrony, czas, jaki spędzony na stronie czy
przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies
firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane
demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz
zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
- Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie
treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego.
Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies
administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Google+.
3. Po co je zbieramy?
a. Aby wysyłać Ci newsletter
b. Abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie
c. Aby w związku ze złożonym zamówieniem, wystawić Ci fakturę
d. Aby nasi zaufani partnerzy mogli wspomóc nas w realizacji Twojego zamówienia

4. Nasi zaufani partnerzy, którym przekazujemy Twoje dane w celu realizacji Twojego
zamówienia to:
- Shoplo (platforma, na której działa nasz sklep internetowy), ul. Inflancka 4c, 00-189 Warszawa
- InPost S.A. (firma kurierska, za pośrednictwem której wysyłamy nasze paczki), ul. Wielicka 28,
EQUAL BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków
-DPD Polska sp. z o.o. (firma kurierska, za pośrednictwem której wysyłamy nasze paczki), przy
ul. Mineralna 15, 02-274Warszawa,
- banki i podmioty zapewniające płatności elektroniczne w celu niezbędnym do wykonania
umowy sprzedaży oraz w celu niezbędnym do obsługi płatności związanych z zawarciem i
wykonaniem umowy sprzedaży,
- biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe,
5. Inni odbiorcy:
Jeśli wymaga tego od nas obowiązujące nas prawo, musimy przekazać Twoje dane osobowe
uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania.
6. Twoje prawa:
a. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. prawo do przenoszenia danych,
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli
uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas
danych osobowych.
f. tam, gdzie podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w każdej chwili.
Aby to zrobić, wystarczy przesłać informację o wycofaniu zgody na adres e-mail
biuro@mileobaby.pl
Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego
do momentu jej wycofania.
g. Pamiętaj także, że masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo możesz wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania, a także żądać przeniesienia danych. Aby to zrobić,
wystarczy wysłać do nas informację na adres e-mail biuro@mileobaby.pl
7. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
W przypadkach, gdy przetwarzamy twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, Twoje dane osobowe
będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez nas celu, którego dotyczyła
wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody.
8. Kontakt
W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem mailowym:
biuro@mileobaby.pl jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości dotyczące przetwarzania
Twoich danych.

