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Polityka Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności serwisu www.vsell.shop i skierowana jest do osób z niego
korzystających, zwanych dalej Użytkownikami.
Właścicielem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Startup Vsell,
zarejestrowany w Fundacji Rozwoju i Przedsiębiorczości „Twój Startup”, przy ul. Żurawia
6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, NIP 5213641211.
Adres kontaktowy poczty elektronicznej właściciela Serwisu: piotr@vsell.shop
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: prowadzenie newslettera,
zarządzanie treścią serwisu, utrzymanie kontaktu z Użytkownikami.
Dane gromadzone przez właściciela Serwisu to adres email niezbędny przy zapisie do
newslettera.
Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
Właściciel Serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w
serwisie oraz jego usługach.
Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie używając cookies lub podawane
przez Użytkownika podczas zapisu na newsletter.

Zapis na Newsletter
Po zapisie na newsletter za pośrednictwem Serwisu, Twoje dane osobowe (adres e-mail)
będą przetwarzane na podstawie Twojej wcześniej wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 a RODO),
w celu przesyłania Ci informacji o naszych działaniach oraz usługach. Jeśli nie chcesz już
otrzymywać od nas wiadomości, możesz w dowolnym momencie zrezygnować z
subskrypcji, klikając odpowiedni link w każdym otrzymywanym od nas newsletterze lub
wysyłając nam prośbę o za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ochrona Danych Osobowych - obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie
jest właściciel Serwisu Startup Vsell.
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Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach administrowania
Serwisem Vsell, prowadzenia newslettera, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem
kontaktu z Użytkownikami.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do
zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to upoważnionych
pracowników i współpracowników, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania
strony
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych. Przysługuje
Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje
Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie Serwisu.
Właściciel Serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel
serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi
za nie odpowiedzialności.

Zmiany w Polityce Prywatności
W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną
odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.
Data publikacji Polityki Prywatności: 07.02.2021
Dane kontaktowe:
piotr@vsell.shop
Tel: +48 603 657 197
Adres siedziby: Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa
NIP 5213641211
Informacje dodatkowe, które będą obowiązywać, gdy platforma będzie ogólnodostępna.

Zabezpieczenie danych użytkowników w Serwisie
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W celu ochrony danych osobowych zastosowano następujące zabezpieczenia:
a) Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm
uwierzytelniania dostępu do serwisu
b) Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone
protokołem SSL oraz poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu
c) dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu
uwierzytelniania

Polityka korzystania z plików cookies (ciasteczek).
Serwis Vsell korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Stanowią one stanowią dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym
Użytkownika oraz przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
2. Pliki 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 Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu Vsell.
4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o
użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie
przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i
służą do celów statystycznych .
5. Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka)
zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona.
W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować
samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokowanie plików cookies.
Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że
ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie
niektórych funkcjonalności serwisu. "
6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

VSELL.shop Polityka Prywatności 2021 Polska
utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi
na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
7. W ramach Serwisu 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
wylogowania, 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.
8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem:
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

