Załącznik nr 1.
Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwanym RODO, zaktualizowaliśmy politykę prywatności i przedstawiamy
podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych.
Chcemy poinformować o przetwarzaniu tych danych osobowych oraz zasadach ich
przetwarzania od 25 maja 2018 zacznie obowiązywać RODO - czyli unijne Rozporządzenie o
Ochronie Danych Osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy jak poniżej.

1. Kto jest Administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Intelligent Products sp. j. z
siedzibą w Warszawie 00-114, ul. Twarda 1/21 (KRS: 0000278901).
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@mp3store.pl
listownie: ul. Działdowska 12/MIP, 01-184 Warszawa
2. Jakie dane mogą być przetwarzane?

W zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, przetwarzane mogą być następujące podane
dobrowolnie dane:
1) adres e-mail
2) imię i nazwisko
3) adres
4) numer telefonu
5) nazwa firmy (w przypadku zlecenia wystawienia faktury)
6) numer NIP (w przypadku zlecenia wystawienia faktury)

3. Jaki jest cel przetwarzania?
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach:
1) zawarcia i realizacji umowy (zakupu produktów lub usług)
2) realizacji Twoich uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi
3) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
4) prowadzenie działań marketingowych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
5) dochodzenia roszczeń
6) archiwizacji
7) udzielania odpowiedzi na zapytania, pisma lub wnioski
8) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
9) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych
4. Jaka jest podstawa przetwarzania danych?
Podstawą przetwarzania Twoich danych będzie:
1) udzielona zgoda
2) konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem
umowy
3) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
4) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski
5. Kto może być odbiorcą danych?
Twoje dane będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników administratora w
zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych. Odbiorcą twoich danych będą
wszelkiego rodzaju osoby lub podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji
celu przetwarzania danych, przykładowo:
1) Firmy kurierskie lub pocztowe realizująca przesyłkę zamówienia
3) Serwisy dystrybutorów realizujące uprawnienia wynikające z gwarancji lub rękojmi
3) Podmioty przetwarzające płatności lub zamówienia
4) Kancelarie prawne w przypadku zlecenia prowadzenia postępowania związanego z

dochodzeniem roszczeń
5) Podmioty lub organy uprawniony na podstawie przepisów prawa
6. Czy Twoje dane mogą być przekazane poza terytorium EOG?
Twoje dane mogą być przekazane poza terytorium EOG , do państw trzecich (m.in. USA) w
związku z: 1) działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz
wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Google,
Disqus, Facebook, Twitter); 2) wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących
zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google
Analytics; 3) wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na
utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).
7. Gdzie jest serwer administratora?
Twoje dane osobowe przetwarzane są na serwerach znajdujących się w Polsce. Dane mogą
znajdować się na serwerach zarządzanych przez Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (KRS
0000431335), OVH sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000220286) lub w lokalach
gdzie jest prowadzona działalność i znajdują się serwery zarządzane samodzielnie przez
administratora.
8. Jaki jest okres przetwarzania danych?
Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres nieograniczony, aż do cofnięcia
zgody. W przypadku cofnięcia zgody, dane będą przechowywane nie krócej niż wynika to z
obowiązków wynikająch z prawa, np.:
1) wykonywania obowiązków wynikających z prawa, w szczególności podatkowych i
rachunkowych
2) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy
9. Jakie są Twoje uprawnienia?
Masz praw do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
10. Gdzie mogę złożyć skargę?
Masz prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych

osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Czy musisz podać swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jako osoby fizycznej jest wymagane jeśli chcesz
abyśmy mogli zawrzeć i wykonać umowę z Tobą, w szczególności odpowiedzieć na pytanie
przed zakupem, wysłać zamówienie, naprawić produkt, wysłać newsletter.
12. Czy Twoje dane są profilowane?
Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec ciebie żadnych skutków prawnych lub w
wpływać istotnie w podobny sposób na Twoją sytuację. Zautomatyzowanie i profilowanie
takiego przetwarzania umożliwia lepsze przygotowanie odpowiedniej oferty dla Ciebie.
Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i plików cookies
I. Definicje
Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym w Regulaminie Sklepu
internetowego, do którego niniejszy dokument stanowi załącznik.
II. Informacje ogólne
1. Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę
Multimedia Intelligent Products sp. j. zwanego dalej Gamestore (pełne dane w Regulaminie Sklepu
internetowego i na stronie Sklepu) i stosowania cookies w ramach e-sklepu internetowego.
2. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w
następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka”).
c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego
III. Informacje w formularzach
1. Gamestore zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
2. Gamestore może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia
(oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą
Klienta, chyba że poniżej określono inaczej.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji lub Zamówienia.
IV. Informacja o plikach cookies
1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony
Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego Gamestore
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu
internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
b. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej
podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta.
Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów.
9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu internetowego.
W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na
danej stronie.
10. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google
Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
V. Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem
internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług
hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy
przejście do stron Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce Klienta,
g. informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
VI. Udostępnienie danych
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych.
2. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
3. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu prawa i
obowiązki Sprzedawcy w ramach Sklepu internetowego. W takim przypadku Klienci zostaną

poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
VII. Zabezpieczenie danych osobowych
1. Sklep internetowy Gamestore dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego
wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych połączenie między Klientem a
serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do
serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.
VIII. Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może
uniemożliwić korzystanie z e-sklepu internetowego.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i
postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

