Polityka prywatności
Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych
pozyskanych od Klienta przez sklep internetowy prowadzony pod adresem www.promathematica.pl (dalej
zwany Stroną) przez Pomorskie Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej Promathematica
Więckowski Marcin 83-010 Rotmanka ul. Malinowa 9.
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony
udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz
w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich
prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez
Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do
wglądu w swoje dane do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
Dane gromadzone automatycznie w trakcie korzystania z Witryny
Podczas przeglądania witryny może dochodzić do automatycznego gromadzenia niektórych informacji, np. o
dostawcy usług internetowych, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, systemie operacyjnym oraz rodzaju
urządzenia, średnim czasie spędzanym na przeglądaniu naszej strony/naszych stron, oglądanych stronach,
przeglądanych informacjach, adresie IP używanym do połączenia komputera z Internetem i innych danych
statystycznych. Zebrane dane mogą być automatycznie łączone z innymi zebranymi informacjami na Twój temat.
Robimy to w celu poprawy jakości świadczonych usług, ulepszeniu marketingu i analiz oraz udostępnienia
funkcjonalności serwisu.
Dane gromadzone w trakcie rejestracji i dokonywania zakupów
Sklep internetowy będzie od Państwa pobierał dane osobowe w zakresie na który składają się następujące
informacje:
• nazwisko i imię,
• adres zameldowania na pobyt stały,
• adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
• adres poczty elektronicznej,
• numer telefonu,
Podanie wyżej wyszczególnionego zakresu danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania zakupu w
Sklepie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych jak również prawo do ich
poprawiania.
Newsletter
O ile Klient wyraża zgodę na podany przez niego adres e-mail zostanie użyty w celach marketingowych, do
promowania nowo dodanych produktów sprzedawanych na Witrynie. O ile Klient wyraża zgodę na podany przez
niego adres e-mail zostanie użyty w celach marketingowych, do promowania nowo dodanych produktów
sprzedawanych na Witrynie. W każdym momencie Klient ma prawo do rezygnacji z niniejszej subskrypcji.

