Polityka prywatności serwisu internetowego „Amoria”.
1. Administratorem danych osobowych jest Atlant Tomasz Wartoń, z siedzibą w Lusówku, 62080, ul. Bursztynowa 50, NIP 7811742360; REGON 302353986; tel. kontaktowy: 607478811;
email: kontakt@amoria.com.pl oraz przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu , 60-357, ul.
Kancelarska 15 w przypadku wyboru systemu Przelewy24 jako metody płatności za
zamówiony produkt.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych i niniejszym udostępnia
jego dane kontaktowe dedykowane do komunikacji w zakresie danych osobowych: adres
poczty elektronicznej kontakt@amoria.com.pl, nr tel. 607 47 88 11, adres: Inspektor Ochrony
Danych Praca.pl, ul. Bursztynowa 50, 62-080 Lusówko.
3. Przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, lub nazwa firmy, adres
zamieszkania lub siedziby- w przypadku firmy, oraz adres e-mail.
4. Dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach:
- realizacji zamówienia naszego produktu, tj. jego wysyłki pod wskazany adres;
- obciążenia karty kredytowej, lub konta kupującego przez PayPro S.A., podmiotu
realizującego transakcje płatnicze w systemie Przelewy24, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
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5. Dane osobowe w żadnym przypadku nie są sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim.
6. Kupujący ma prawo do a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych; b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, c) cofnięcia zgody w
każdym momencie. W tym celu prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza
kontaktowego dostępnego na stronach serwisu.
7. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail
Inspektora Ochrony Danych Osobowych podany w pkt 2 powyżej.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji (wysyłki)
zamówienia naszego produktu oraz dokonania płatności w systemie Przelewy24.
9. Dane osobowe są usuwane po 30 dniach od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
10. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie dnia 25. maja 2018 roku.
11. Pliki cookies
Czym są pliki cookies?
Cookies są plikami alfanumerycznymi (tekstowymi), zapisywanymi na komputerze
użytkownika podczas odwiedzin naszej strony internetowej lub aktualizowanymi w
przypadku odwiedzin ponownych.
W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?
Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią
identyfikację danych osobowych.
Nasza serwis internetowy umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu
cookies poprzez tzw. wtyczki społecznościowe. Zapewniają one użytkownikowi funkcje,
ważne informacje oraz treść zgodną z jego indywidualnymi potrzebami.
Pliki cookies są wykorzystywane w naszej stronie internetowej również do celów
statystycznych, dotyczących statystyk odwiedzin oraz w celu zapewnienia prawidłowego

działania strony internetowej i dostarczenia bardziej dopasowanych treści. Wykorzystując w
tym celu oprogramowanie Google Analytics, witryna zamieszcza w komputerze użytkownika
kod umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach.
Czy mogę wyłączyć obsługę plików cookies?
Tak, możesz to zrobić w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w
zakresie obsługi plików cookies.
Wyłączenie lub blokada obsługi plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie
naszej strony internetowej. Jeżeli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę plików cookies,
oznacza to wyrażenie zgody na ich stosowanie przez naszą stronę internetową.

