Polityka prywatności
Jakie dane o Tobie zbieramy?
Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Podczas dokonywania transakcji Twoje dane przekazane podczas rejestracji konta na Allegro.pl są
nam przekazywane.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp.
przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym
pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym
celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty
kredytowej oraz firmie kurierskiej, która doręczy Ci zakupiony towar. Firma ta nie będzie
wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli
chcesz dokonać zakupu( dane karty kredytowej wyłącznie gdy chcesz skorzystać z tej opcji
zapłaty ).
Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie,
wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy
chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie
internetowej.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane
wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie lub wysłania statusu Twojego zamówienia.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą
zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały
tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej
transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne
informacje dotyczące Twojej transakcji.
Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie,
będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć
swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i

wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są
one częscią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej
polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt
Firma zbierająca dane: DR TRADING CO. Dorota Rynkiewicz, Karmelkowa 29, 52-437
Wrocław nip:6161468579, Gioś: E0017126Z ,mail: drtrading.allegro(at)gmail.pl tel. +48782-376535 ( koszt połączenia według stawek operatora ) , konto bankowe: 40 1140 2004 0000
3702 7412 7605 Mbank.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z
formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

