POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dla nas, w Rebel Walls, przejrzystość jest kluczowa, zarówno pod względem
sposobu działania, jak i sposobu, w jaki obsługujemy informacje, które
gromadzimy o osobach odwiedzających naszą witrynę. W tym tekście
opisujemy sposób oraz powody, dla których przetwarzamy dane osobowe i
wykorzystujemy pliki cookies na naszej stronie internetowej. Znajdują się tutaj
również informacje o twoich prawach i naszych zobowiązaniach wobec ciebie
jako klienta. Twoje doświadczenie i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze.
Ta polityka może ulec zmianie wraz z rozwojem nowego rozporządzenia
dotyczącego ochrony danych osobowych ("RODO"). Jeśli wprowadzimy do niej
istotne zmiany, obiecujemy, że powiadomimy cię o tym.

Odpowiedzialność za dane osobowe
Rebel Walls odpowiada za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie. Oznacza
to, że naszym obowiązkiem jest upewnić się, że ty, jako osoba odwiedzająca:
1. Jesteś świadomy, dlaczego i w jaki sposób zbieramy twoje dane osobowe.
2. Potrafisz dokonywać aktywnych wyborów w celu wyrażenia zgody lub
odmówienia zgody na przetwarzanie i przechowywanie twoich danych
osobowych (nie przetwarzamy twoich danych osobowych bez twojej zgody).
3. Możesz zaktualizować swoje informacje.
4. Możesz zostać zapomniany z systemu, a informacje, które przetwarzamy o
tobie, mogą zostać usunięte.
5. Możesz uzyskać wszystkie przechowywane przez nas dane osobowe na swój
temat.
6. Możesz zażądać, abyśmy wyeksportowali twoje dane osobowe.
7. Możesz mieć swoje dane osobowe przechowywane przez nas w
bezpiecznym miejscu. Nie będziemy ich ujawniać stronom trzecim bez
powiadomienia cię o tym.

Dane osobowe i pliki cookies
Dane osobowe obejmują wszystko, co może cię osobiście zidentyfikować; imię i
nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego, adres e-mail itp. Oprócz
danych osobowych, na tej stronie używane są również pliki cookies. Pliki cookies to
małe pliki wysyłane do twojego komputera przez przeglądarkę (chyba że wyłączysz
pliki cookies) podczas odwiedzania strony internetowej. Ich zadaniem jest zbieranie
informacji o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, często w
celu oferowania spersonalizowanych treści.

Dlaczego Rebel Walls przechowuje twoje dane
osobowe i używa plików cookies?
Niezbędne funkcje
Mamy pliki cookies, które są niezbędne do działania witryny. Przykładowo, te które
śledzą to, co dodałeś do koszyka.
Dla analizy
Niektóre pliki cookies są dla nas dostępne w celu pomiaru i analizy skuteczności
naszej witryny oraz sposobu, w jaki nasi klienci korzystają z niej celem poprawy ich
doświadczenia.
Dla twojego doświadczenia
Niektóre pliki cookies zapamiętują twoje ustawienia (takie jak wybór kraju i języka) i
tymczasowo zapisują część naszej strony podczas przeglądania, aby wszystko
ładowało się szybciej. To znacznie poprawia twoje doświadczenie!
Dla marketingu
Używamy również plików cookies, aby zapewnić ci lepsze, trafniejsze działania
marketingowe i reklamy. Pomagają nam one pokazać to, co cię interesuje i mierzyć
skuteczność naszych kampanii.
Jeśli kiedykolwiek, podczas wizyty na nasze stronie, pozostawisz nam swój adres
e-mail, zostanie powiązany z nim plik cookie. Umożliwi nam to, jeśli wyrażasz na to
zgodę, przesyłanie sugestii dotyczących dogłębnej analizy obszaru twoich
zainteresowań, takich jak przewodniki i wpisy na blogu.
Korzystamy głównie z plików cookies, aby ulepszać nasze usługi, w rezultacie czego
będziesz mógł jak najlepiej z nich korzystać z naszych usług. W przeglądarce
możesz wyczyścić pliki cookies, a także całkowicie je wyłączyć. Pamiętaj, że w takiej
sytuacji niektóre części naszej witryny mogą przestać działać.
W kontekście ponownego kierowania reklam i banerów reklamowych korzystamy z
usług stron trzecich, które zapisują pliki cookies na naszej stronie.

Jak obsługujemy cookies
Pliki cookies są śledzone za pomocą narzędzi do śledzenia, z różnymi celami. W
naszym przypadku chodzi przede wszystkim o zapewnienie odwiedzającym
dopasowanego do ich potrzeb doświadczenia.
Nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani w inny sposób ujawniać twoich danych
poza warunkami niniejszej polityki, chyba że będziemy musieli to zrobić w wyniku
decyzji sądu lub jeśli wyrazisz zgodę na takie udostępnianie, na przykład w celach
marketingowych.

Nie wyklucza to korzystania przez nas z dostawców przetwarzających dane w
naszym imieniu zgodnie z pisemnymi umowami i naszymi instrukcjami. Dostawca,
który uzyskuje dostęp do twoich informacji (na przykład, gdy używamy strony trzeciej
do przechowywania danych na serwerze), nie ma prawa do wykorzystywania twoich
informacji do celów innych niż cele określone w tej polityce.

Jak usunąć pliki cookies w twojej przeglądarce
Sposób usuwania plików cookies z twojej przeglądarki zależy od używanej przez
ciebie przeglądarki. Wskazówki można znaleźć za pośrednictwem interfejsu
przeglądarki lub witryny internetowej. Niektóre popularne przeglądarki i sposoby
usuwania plików cookie w nich (kliknij link zewnętrzny):
●
●
●
●

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Sposób, w jaki wykorzystujemy zgromadzone dane.
Jakie dane osobowe i w jakim celu gromadzimy
podczas zamawiania produktu?
Cel
W celu obsługi zamówienia/zakupu.
Wykonywane działania:
● Dostawa (łącznie z powiadomieniem i kontaktem w sprawie dostawy).
● Identyfikacja i kontrola wieku.
● Obsługa płatności (w tym analiza możliwych rozwiązań płatniczych, które
mogą obejmować sprawdzenie historii płatności i raportowanie kredytowe).
● Obsługa spraw dotyczących reklamacji i gwarancji.
Kategorie danych osobowych
● Imię i nazwisko.
● Numer ubezpieczenia społecznego.
● Dane kontaktowe (np. adres, adres e-mail i numer telefonu).
● Historia płatności.
● Informacje dotyczące płatności.
● Raporty kredytowe od firm zgłaszających kredyt.

●

Informacje o zakupie (na przykład, która pozycja została zamówiona lub jeśli
przedmiot ma zostać dostarczony na inny adres).

Podstawy prawne: Finalizacja umowy zakupu. Ten zbiór twoich danych osobowych
jest wymagany w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy
zakupu. Jeśli informacje nie zostaną podane, nasze zobowiązania nie mogą zostać
spełnione, a zatem jesteśmy zmuszeni odmówić realizacji twojego zakupu.
Okres przechowywania: do momentu zakończenia zakupu (łącznie z dostawą i
płatnością), a następnie przez okres 24 miesięcy, w celu rozpatrzenia wszelkich
skarg i spraw gwarancyjnych. Jeśli nie wystąpiła żadna aktywność (logowanie na
konto, zapisane ulubione, skontaktowanie się z działem obsługi klienta) przez 24
miesiące, dane są trwale usuwane.

Jakie dane osobowe i w jakim zbieramy, jeśli założysz
konto na witrynie Rebel Wall, dołączysz do naszego
newslettera lub pobierzesz przewodnik?
Cel
Utworzenie twojego konta i zarządzanie twoim członkostwem. Również w celu
zapewnienia spersonalizowanego korzystania z naszych usług.
Wykonywane działania
● Tworzenie funkcji logowania.
● Potwierdzenie twojej tożsamości i wieku.
● Utrzymywanie poprawnych i aktualnych informacji.
● Zapewnienie ci możliwości śledzenia historii twoich zakupów i płatności.
● Zapewnienie ci możliwości zapisania ulubionych i podobnych ułatwień.
● Zarządzanie twoimi konsumenckimi wyborami (np. twoim profilem i
ustawieniami).
● Tworzenie spersonalizowanych treści, takich jak odpowiednie rekomendacje
produktów, prezentacja konkretnych korzyści i ofert.
● Upraszczanie korzystania z naszych usług (np. poprzez zapisywanie
ulubionych, aby ułatwić przyszłe zakupy lub przypominając o
zapomnianych/porzuconych cyfrowych koszykach).
● Osobista komunikacja oparta na twoim zachowaniu.
● Analiza danych, które zbieramy do tego celu.
Kategorie danych osobowych
● Imię i nazwisko.
● Numer ubezpieczenia społecznego.
● Dane kontaktowe (np. adres, adres e-mail i numer telefonu).
● Historia zakupów.
● Historia płatności.

●
●
●
●

Informacje dotyczące płatności.
Nazwa użytkownika i hasło.
Ustawienia dotyczące twojego profilu i twoich osobistych wyborów.
Dane zakupu i generowane przez użytkowników (np. historia kliknięć i
odwiedzin).

Podstawe prawne: ten zbiór twoich danych osobowych jest wymagany, aby
dostarczyć ci rekomendacji produktu, pomocy i wskazówek dotyczących tapetowania
i informacji o kampaniach. Jeśli informacje nie zostaną podane, nasze zobowiązania
nie będą mogły zostać zrealizowane, a zatem będziemy zmuszeni odmówić ci
posiadania konta w Rebel Walls.
Okres przechowywania: do momentu wygaśnięcia członkostwa (można to zrobić
manualnie lub automatycznie z powodu braku aktywności przez okres 24 miesięcy).

Wyrażenie/wycofanie zgody
Przetwarzamy twoje dane osobowe dopiero po zatwierdzeniu przez ciebie obsługi, a
także celu obsługi.
Zapobiegasz przechowywaniu plików cookies i usuwaniu już zapisanych plików
cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki. Podejście różni się w zależności od
przeglądarki. Dlatego też w celu znalezienia właściwej ścieżki, sprawdź sekcję
pomocy swojej przeglądarki.
Aby pobrać nasze przewodniki, musisz wyrazić zgodę na przechowywanie twoich
informacji, abyśmy mogli przedstawić sugestie dotyczące dalszych odczytów w tym
obszarze. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania
wiadomości e-mail za pośrednictwem linku w poczcie. Możesz również
zaktualizować ustawienia za pomocą linku w poczcie. Jeśli zrezygnujesz z dalszej
korespondencji, twoje dane osobowe zostaną usunięte z naszego systemu. Możesz
skontaktować się z nami, aby twoje dane zostały usunięte/zapomniane.

Aktualizacja twoich danych
Aby zaktualizować swoje dane osobowe, skontaktuj się z nami klikając tutaj.

Uzyskanie lub usunięcie informacji, jakie o tobie
przechowujemy
Jeśli chcesz wiedzieć, jakie twoje dane osobowe przechowujemy lub chcesz zostać
zapomniany z naszego systemu, skontaktuj się z nami tutaj. Prześlemy ci wszystkie
informacje, które zapisaliśmy.
Pamiętaj, że w niektórych przypadkach nie możemy usunąć twoich danych
osobowych bez jednoczesnego usunięcia twojego konta użytkownika. Może być

wymagane, abyśmy zachowali część twoich danych osobowych po tym, jak
zażądasz ich usunięcia, aby wypełnić nasze zobowiązania wynikające z prawa lub
umowy.

Informacje stron trzecich
Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Nie sprzedajemy ani nie wymieniamy
twoich informacji.

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące danych osobowych i plików
cookies.

