Polityka Prywatności*
JESTEŚ DLA NAS WAŻNY, DLATEGO ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI
Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Delia Cosmetics
www.sklep.delia.pl. jest:
Capitol sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Smulska 21, kod pocztowy 94-313, NIP 729-020-77-81, reg. 004273960. Spółka
należąca do grupy kapitałowej Delia Cosmetics.
Osoby od których sklep pobiera dane, zakres i cele ich przetwarzania:
1. Osoby zamawiające i kupujące w sklepie, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji tego zamówienia;
2. Osoby dokonujące rejestracji indywidualnego konta w sklepie, w zakresie i celu niezbędnym do zarządzania tym kontem;
3. Osoby subskrybujące Newsletter, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji Newslettera.
Od użytkownika mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności:
1. Adres IP przypisany do komputera użytkownika konta lub subskrybenta;
2. Zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu;
3. Nazwa domeny;
4. Rodzaj przeglądarki;
5. Czas dostępu;
6. Typ systemu operacyjnego;
7. Dane nawigacyjne, wśród nich informacje o linkach, odnośnikach i innych działaniach podejmowanych w sklepie
internetowym.
Dane nawigacyjne, mają na celu zapewnienie lepszej obsługi i dostosowania sklepu do preferencji klientów, a także
administrowania sklepem.
Pliki Cookies
Sklep używa plików cookies sesyjnych i trwałych. Żadne z nich nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z komputera użytkownika. Mają one pomóc dostosowywać oferowane produkty do
indywidualnych preferencji użytkowników.
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
1. Pracownicy sklepu internetowego;
2. Poczta Polska i firmy dostarczające zamówienia do klienta;
3. Podmioty świadczące usługi płatności elektronicznej;
4. Dostawcy systemów do marketingu i do analiz w sklepie;
5. Dostawcy usług, z których firma korzysta przy prowadzeniu sklepu;
6. Spółki powiązane Grupy Kapitałowej Delia: Delia Cosmetics Distribution Sp. z o.o., Delia Cosmetics Sp. z o.o.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Twojej obsługi lub do momentu wpłynięcia żądania o ich
usunięcie.
Podanie Twoich danych osobowych i jednocześnie zgoda na przetwarzanie ich:
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie miało następujące konsekwencje:
1. Brak możliwości utworzenia konta w sklepie;
2. Brak możliwości otrzymania Newslettera;
3. Brak możliwości złożenia i realizacji zamówienia;
4. Brak możliwości odpowiedzi na zapytania przesyłane w formularzu, mailu.
Prawa dotyczące Twoich danych osobowych
Informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twoich danych, o prawie ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o
prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane kontaktowe i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pytanie dotyczące Polityki Prywatności można kierować na adres e-mail: sklep@delia.pl, adres korespondencyjny: Delia
Cosmetics Port Łódź – Sklep Firmowy, ul. Pabianicka 245, 93-457 Łódź, lub pod numerem telefonu: 695-111-428.
Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
*Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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 – RODO),

