POLITYKA PRYWATNOŚCI JIMUROBOT.PL
1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy
się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy
pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych
osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest: Projekcja Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Zwycięska 20A (II piętro, lok. 207), 53-033 Wrocław, zarejestrowaną w KRS pod numerem
0000153131, z kapitałem zakładowym 110 500,00 PLN, REGON: 932886172, NIP: 8992467508.
3. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji
zamówienia.
4. Żądanie usunięcia swoich danych osobowych. W celu usunięcia danych osobowych należy
przesłać żądanie na adres Projekcja Sp. Z o. o., ul. Zwycięska 20A, II piętro, lok. 207, 53-033
Wrocław lub wiadomość pod tytułem "Żądanie usunięcia danych osobowych" na adres:
zamowienia@jimurobot.pl. Składający żądanie musi wykazać, że dotyczy ono jego osoby (np.
posłużyć się adresem mailowym wykorzystanym do realizowania zamówień).
UWAGA: Projekcja Sp. Z o. o. przypomina, iż zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych
osobowych (dalej „ustawa”) przetwarzanie danych osobowych może odbywać się także bez
zgody osoby, której dane dotyczy. W niektórych przypadkach, nawet wbrew żądaniu,
administrator może (musi) pozostawić w zbiorze część danych osobowych. Odniesienia do
części podstaw przepisowych można znaleźć na stronie http://www.giodo.gov.pl/318/j/pl/
5. Prawo do poprawiania danych. Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o ochronie danych
osobowych, każda osoba może zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są
one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo
są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Zmianie nie podlegają dane użyte
do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane
automatycznie.
6. Prawo sprzeciwu. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo ich kontroli
(art. 32 ust. 1 ustawy). Wyraża się ono, między innymi, możliwością wniesienia sprzeciwu
wobec ich wykorzystania w celach marketingowych lub przekazywania inne administratorowi
danych. Z prawa sprzeciwu można skorzystać, gdy administrator uzasadnia przetwarzanie
danych spełnieniem warunków, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, tj wtedy, gdy:
przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych
dla dobra publicznego lub jest niezbędne do wypełnienia jego prawnie usprawiedliwionych
celów, lub osób trzecich, którym dane te przekazuje. Prawo to nie przysługuje, gdy np.
podstawę przetwarzania danych stanowi zgoda, szczególny przepis prawa lub są one
przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z administratorem. W przypadku
wniesienia sprzeciwu dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne.
Administrator może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer
PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby, w
celach objętych sprzeciwem (art. 32 ust. 3 ustawy). Źródło: http://www.giodo.gov.pl/pl/266.
W sprawach związanych z zarządzaniem danymi osobowymi – Wszelkie zapytania, wnioski,
sprzeciwy lub skargi należy zgłaszać na adres: zamowienia@jimurobot.pl
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7. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie (DPD, UPS,
Hellman), operatorowi systemu płatności internetowych (CashBill - tylko jeśli klient wybrał
metodę płatności online), w celu realizacji zamówienia.
8. Nie przechowujemy danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych
dostępu do Twojego konta bankowego.
9. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do
produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów
znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu
Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać
użyte komentarze Klientów.
10. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę
internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i
ustosunkowania się do zapytanie Klienta.
11. Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz
organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa. Za zgodą
Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.
12. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
o Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego
imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą
o Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru. o Numer
telefonu – dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku
nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując
korzystne rozwiązanie. Czasami też powiadamiamy sms-em o wysłaniu towaru.
o Adres e-mail – poprzez e-mail wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz
kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy
wysłać do Ciebie informację handlową. W każdej chwili masz prawo zrezygnować z
otrzymywania takiego
newslettera
- wystarczy
wysłać
e-mail na
zamowienia@jimurobot.pl z informacją o cofnięciu zgody na otrzymywanie takich
informacji lub wypisanie się za pomocą linku opt-in umieszczonego w newsletterze.
o Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w
Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)
wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych.
o Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu
do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie
dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy
następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych
witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na
personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach
przeglądarki internetowej.
13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków
(regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili
można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży) - Regulamin sprzedaży.
Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
14. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym
Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.
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