POLITYKA PRYWATNOŚCI
Korzystając z naszego Sklepu (dalej „Sklep”) jak i dostępnych za pośrednictwem Sklepu
usług (dalej „Usługa”) powierzasz nam swoje informacje. Polityka prywatności służy jako
pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je
wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym
dokumentem.
Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy dane, które podajesz w ramach korzystania ze Sklepu. Są to przede
wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Usługi (o ile Usługa to zapewnia) w tym dane
wymagane w celu zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem sklepu internetowym
dostępnym na stronie www.homebookdesign.pl adres e-mail, Imię, Nazwisko, Nazwa firmy,
NIP, Adres, numer telefonu, które Nam podajesz w ramach formularza dostępnego w
Usłudze.
Kto jest administratorem danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Domodi Sp. z o.o. ul. Jaworska 13, 53-612
Wrocław

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez
jaki okres będą przetwarzane?
Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzanie
danych:

Podstawy
prawne:

Okres przetwarzania:

Wykonanie Umowy sprzedaży i
Usługi na linii Domodi użytkownik (Regulaminu, które
akceptuje Użytkownik przed
skorzystaniem z Usługi), w tym
świadczenie Usług na rzecz
Użytkowników (dalej
„wykonanie Usług”)

art. 6 ust. 1 lit b)
RODO niezbędność do
wykonania umowy,
której stroną jest
Użytkownik

Do czasu wygaśnięcia danej
umowy pomiędzy Tobą, a
Domodi, z tym zastrzeżeniem,
że czasami, dane te mogą być
przetwarzane również po
wygaśnięciu tej umowy, jednak
wyłącznie jeżeli jest to
dozwolone lub wymagane w
świetle obowiązującego prawa
np. przetwarzanie w celach
statystycznych, rozliczeniowych
lub w celu dochodzenia
roszczeń.

Pomiary statystyczne (dalej
„statystyka”) marketing (w
tym analizowanie i
profilowanie danych w celach
marketingowych) produktów i
usług administratora (dalej
również „marketing własny”).

art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO uzasadniony
Interes
administratora.

Do czasu zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu.

Czy istnieje wymóg podania danych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako
niezbędne do świadczenia Usługi na Twoją rzecz oraz wykonania Umowy sprzedaży
uniemożliwi ich świadczenie i realizację. Jest to istotne ponieważ nie mając niektórych
danych nie możemy świadczyć Usług na Twoją rzecz czy też zawrzeć i wykonać Umowę
sprzedaży – przykładem może być niezbędność adresu e-mail dla świadczenia Usługi oraz
adresu w celu dostawy Towaru.
Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz usług płatniczych i przewozowych. –
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie naszych pisemnych poleceń.
Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ
żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania
karnego).
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych
osobowych:
1.

prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

2.

prawo żądania sprostowania danych,

3.

prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

4.

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych,

5.

prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

6.

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu
administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z IODO – Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych WP, którego dane kontaktowe podajemy poniżej.
Wysyłając zgłoszenie do IODO podaj informację jakich danych dotyczy zgłoszenie i jakiego
portalu.
Inspektor ochrony danych (tzw. IODO) oraz jego dane kontaktowe:
Wyznaczyliśmy IODO - inspektora ochrony danych dla całej grupy Wirtualnej Polski. Jest to
osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli
chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych
wskazanych poniżej:
Adres korespondencyjny:
Wirtualna Polska / IODO / Jutrzenki 137a, 02 – 231 Warszawa
E-mail: iodo@domodi.pl

Informacja o „cookies”
Cookies i inne podobne technologie
Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych
podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie,
smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Domodi Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu (dalej będziemy używać skrótu „Podmioty zamieszczające”).
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji, w tym
Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki
cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość
użytkownika.
Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to
umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do
plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne
strony internetowe.
Dlaczego z tego korzystamy?
Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
- świadczenia Usługi;
- dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji, w tym Sklepu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies
pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z
serwisów i aplikacji, Sklepu oraz Usług, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy:
Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze
rodzaje tych plików:
- sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej),
- stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich
następujące rodzaje:
- niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania,
-

pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

- wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych i aplikacji,

- funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji
itp.,
- reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań,
- statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
Inne technologie
Dla zapewnienia wygody użytkowania Sklepu jak i korzystania z Usług używamy technologii
Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco
inne właściwości.
LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych
zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa
działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w
przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do
serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po
zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.
Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania
użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym
poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania
konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.
Serwis Domodi wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach
technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania
ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje
połączenie)
Zarządzanie ustawieniami przeglądarki
Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie
plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie
zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego
urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu
końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np.
samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje
m.in. możliwość:
- zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji
oferowanych przez witryny internetowe,
- zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika
witryn,
- określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików
stałych jako sesyjnych itp.,
- blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy?
Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Chrome
- Opera itp.
Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych
podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych
serwisach.
Informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in.
pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu
przeglądarki internetowej.
Drobne, dobre rady:
Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:
- gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu
korzystania z Usług Domodi, do których jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, czyli
"wyjdź" ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć,
- dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i Domodi. Z naszej strony
gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w
udostępnianiu ich osobom trzecim,
- zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą "wyciągnąć" od Ciebie informacje na Twój
temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku
lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest
osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to
właśnie Ciebie chronią stosowne regulacje prawne, w tym dotyczące ochrony danych
osobowych.

Polityka COOKIES
1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych
Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych; w szczególności pliki
te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które
pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych,
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach
Sklepu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu,
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Sklepu,
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.,
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i

sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu
reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przegląd.

