1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z
wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym
Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp
jest operator Sklepu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
◦ dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
◦ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
5. W ramach Sklepu 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 Użytkownika do
czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików
cookies:
◦ „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług
dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki
cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Sklepu;
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pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na
przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach Sklepu;
◦ „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie
informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
Sklepu;
◦ „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie”
wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację
interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
◦ „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie
Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych
do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania
stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w
każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików
cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Sklepu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika
Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez
współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz
partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod
adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w
menu przeglądarki internetowej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO),
KORONA S.A. informuje, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KORONA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach przy ul.Ściegiennego8, kod pocztowy 25-033, e-mail:
korona.sa@korona-kielce.pl, tel. 41 340 34 03, NIP: 959-15-79-998, REGON:
292820120, KRS:0000163712.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie realizacji Pani/
Pana zakupu produktów w Oficjalnym Sklepie Kibica Korony Kielce za
pośrednictwem strony: http://www.sklep.korona-kielce.pl/ oraz w tych celach,
na które wyrazili Państwo zgodę.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata
od ostatniej Pani/Pana aktywności w Oficjalnym Sklepie Kobica Korony Kielce
Prawo dostępu do danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. /
Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest
warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży, a ich niepodanie będzie
skutkowało niemożnością dokonania zakupu produktów

w Oficjalnym Sklepie Kibica Korony Kielce
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie pracownikom,
współpracownikom, zleceniobiorcom Administratora tylko w celu umożliwienia
realizacji umowy łączącej Panią/Pana
z Administratorem. Dane mogą być również przekazane podmiotom
uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

