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Polityka Prywatności 

Niniejsza polityka (wraz z naszymi Zasadami korzystania z witryny, dokumentem „Warunki  

i Regulamin” oraz wszelkimi innymi dokumentami, do których odnoszą się wspomniane dokumenty) określa 

zasady, według których będziemy przetwarzać dane osobowe – te gromadzone przez nas i te udostępnione  

przez Państwa. Dla celów brytyjskiej ustawy o ochronie danych z 1998 r. („Ustawa”), administratorem danych 

jest EMIXIT Limited, z siedzibą pod adresem: 71-75 Shelton Street, Londyn, WC2H 9JQ, Zjednoczone 

Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. Wszelkie dane osobowe udostępnione nam za pośrednictwem  

tej witryny będą przez nas przechowywane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie 

danych. Aby zapewnić, że sposób, w jaki postępujemy z informacjami udostępnionymi przez klientów  

jest zgodny z ośmioma głównymi zasadami prawidłowego przetwarzania informacji i ochrony danych 

osobowych, opracowaliśmy dokumenty regulujące ochronę danych i bezpieczeństwo informacji  

oraz wprowadziliśmy dodatkowe kontrole wewnętrzne.  

Zgodnie ze wspomnianymi wyżej zasadami, dane muszą być: przetwarzane w sposób uczciwy  

i legalny; dokładne i aktualizowane; adekwatne do potrzeb; istotne dla danej sprawy i niewykraczające  

poza konieczny zakres; przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne; przetwarzane z poszanowaniem  

praw przysługujących osobom, których takie dane dotyczą; przechowywane w bezpieczny sposób;  

oraz nieprzekazywane do krajów, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony.  

EMIXIT Limited („EMIXIT”) zobowiązuje się zapewnić ochronę prywatności udostępnionych przez 

Państwa informacji. Rozumiemy, że prywatność takich informacji jest dla Państwa niezwykle istotna. Z rozwagą 

podchodzimy do udostępnianych przez Państwa informacji i są one wykorzystywane wyłącznie  

do przetwarzania zamówień oraz aby zapewnić Państwu jak największą wygodę podczas realizacji zakupów.  

Poniżej szczegółowo opisaliśmy, jakie dane gromadzimy, jak zapewniamy bezpieczeństwo Państwa 

danych i w jaki sposób wykorzystujemy zgromadzone informacje.  

Jakie dane osobowe gromadzimy?  

Gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które zostały nam udostępnione w sposób świadomy  

i dobrowolny. Na ogół ma to miejsce podczas rejestracji na stronie internetowej, zmiany danych, złożenia 

wniosku o ofertę, złożenia zamówienia, korespondencji elektronicznej z nami lub przesyłania nam informacji 

zwrotnych.  

Następujące Państwa dane mogą być przez nas gromadzone i przetwarzane:  

• Informacje podane przez Państwa w formularzach dostępnych na naszej witrynie. Obejmuje to 

informacje podane w chwili rejestracji wymaganej do korzystania z naszej strony internetowej lub podczas 

zamawiania kolejnych towarów lub usług.  

• Jeśli będą się Państwo z nami kontaktować, możemy przechowywać zapis takiej korespondencji.  

• Dane szczegółowe transakcji dokonywanych przez Państwa za pośrednictwem naszej witryny 

internetowej oraz informacje o realizacji Państwa zamówień.  
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• Dane szczegółowe dotyczące Państwa wizyt na naszej witrynie internetowej, w tym między innymi 

dane o ruchu, dane dotyczące lokalizacji, dzienniki sieciowe oraz inne dane komunikacyjne, które mogą być 

konieczne do naszych rozliczeń lub innych celów, a także dane dotyczące przeglądanych przez Państwa 

zasobów.  

Nazwa użytkownika i hasło oznaczają również, że przy każdym logowaniu możemy przywołać  

dla Państwa dotyczące Państwa informacje.  

Adresy IP i pliki cookie  

W celu zarządzania systemem możemy gromadzić informacje o Państwa komputerze, w tym, w miarę 

dostępności, o Państwa adresach IP, o rodzaju systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej. Są to dane 

statystyczne o działaniach i zachowaniu naszych użytkowników podczas korzystania z przeglądarek 

internetowych i nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych osób.  

Z tych samych powodów możemy gromadzić informacje o ogólnym sposobie korzystania przez 

Państwa z Internetu poprzez wykorzystanie pliku cookie, który jest przechowywany na twardym dysku Państwa 

komputera. Pliki cookie zawierają informacje, które są przesyłane na twardy dysk Państwa komputera.  

Te informacje pomagają nam w ulepszaniu naszej witryny internetowej i oferowaniu Państwu jeszcze lepszych  

i bardziej spersonalizowanych usług. Pliki cookie umożliwiają nam:  

• oszacowanie liczby odwiedzających nas użytkowników i wzorców ich zachowań,  

• przechowywanie informacji na temat Państwa preferencji, co pozwala nam na dostosowanie naszej 

witryny internetowej do Państwa indywidualnych zainteresowań,  

• zmniejszenie czasu oczekiwania na wyniki Państwa wyszukiwań,  

• rozpoznanie Państwa podczas kolejnej wizyty na naszej witrynie.  

Mogą Państwo odmówić zgody na korzystanie z plików cookie poprzez zmianę ustawień  

w przeglądarce, dzięki czemu mogą się Państwo nie zgodzić na zapisanie plików cookie na Państwa komputerze. 

Jeśli jednak wybiorą Państwo takie ustawienia, może to oznaczać, że nie będą mieli Państwo dostępu  

do niektórych sekcji naszej witryny. W przypadku braku zaznaczenia w ustawieniach przeglądarki odmowy  

dla korzystania z plików cookie, nasz system automatycznie wygeneruje pliki cookie w chwili logowania się 

przez Państwa na naszej witrynie.  

W jaki sposób przechowujemy dane osobowe  

Korzystamy z technologii SSL (Secure Socket Layer), która zapewnia co najmniej 128-bitowe 

szyfrowanie informacji przed jej przesłaniem do nas. Oznacza to, że tylko nasz bezpieczny serwer może 

odczytać Państwa informacje.  

Przestrzegamy rygorystycznych procedur dotyczących przechowywania i ujawniania przekazanych nam 

przez Państwa informacji, aby zapobiec przypadkom nieupoważnionego dostępu do takich informacji lub ich 

niewłaściwego wykorzystania. Zgodnie z naszymi procedurami bezpieczeństwa możemy w niektórych 

przypadkach zażądać potwierdzenia tożsamości, zanim ujawnimy Państwu informacje szczególnie chronione. 
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Posiadamy rygorystyczne wewnętrzne zasady, a stosowanie się do nich jest dla członków naszego personelu 

warunkiem zatrudnienia, oraz nie zezwalamy na dostęp do systemu osobom z zewnątrz.  

Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest w pełni bezpieczne. Choć dokładamy wszelkich 

starań, aby jak najlepiej chronić Państwa dane, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych 

przesyłanych do naszej witryny – wszelka transmisja odbywa się na Państwa ryzyko. Po otrzymaniu od Państwa 

informacji zastosujemy rygorystyczne procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec przypadkom nieupoważnionego 

dostępu.  

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe  

Państwa dane osobowe wykorzystujemy do: przetwarzania zamówień; badań rynku; przedstawiania 

informacji o oferowanych przez nas produktach i usługach; przetwarzania płatności i zarządzania Państwa 

kontem; weryfikowania Państwa tożsamości; udzielania odpowiedzi na zapytania; oferowania promocji  

oraz aby zapewnić najlepszą jakość usług. 

Ujawnianie informacji  

Państwa dane mogą zostać ujawnione członkom naszej grupy, która obejmuje nasze jednostki zależne, 

jednostkę dominującą i jej jednostki zależne, zgodnie z definicjami z rozdziału 1159 brytyjskiej Ustawy  

o spółkach handlowych z 2006 r. Dopuszczamy również ujawnianie Państwa danych stronom trzecim:  

• w przypadku sprzedaży lub kupna przez nas spółek lub aktywów, w którym to przypadku możemy 

ujawnić Państwa dane potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takich spółek lub aktywów,  

• spółkom współpracującym z EMIXIT, wyłącznie w celu realizacji usług opisanych w naszym 

dokumencie „Warunki i Regulamin”, np. spółkom obsługującym magazyny, spółkom transportowym itp.,  

• jeśli EMIXIT lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, w którym to 

przypadku przechowywane dane dotyczące jej klientów będą jednym z przenoszonych aktywów,.  

• jeśli będziemy zobowiązani do ujawnienia lub przekazania Państwa danych w świetle przepisów 

prawa, lub w celu egzekwowania lub zastosowania postanowień naszych Zasad korzystania z witryny, 

dokumentu „Warunki i Regulamin” lub innych umów; lub też w celu ochrony praw, własności  

lub bezpieczeństwa S D Ramsden & Company Limited, naszych klientów lub innych osób.  

Takie sytuacje obejmują wymianę informacji z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed 

oszustwami oraz w celu zmniejszenia ryzyka niewykonania zobowiązań. 

 Państwa prawa 

 Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać informacji o naszych produktach i usługach, lub o usługach 

oferowanych przez nas we współpracy z innymi organizacjami lub w ich imieniu, mogą Państwo wskazać taką 

preferencję podczas rejestracji.  

Mają Państwo prawo do dostępu do przechowywanych przez nas informacji o Państwu. Mogą Państwo 

zwrócić się z prośbą o przekazanie kopii posiadanych przez nas Państwa danych osobowych i zażądać 

skorygowania wszelkich nieścisłości. Za udostępnienie Państwu takich danych możemy zażądać opłaty  
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w wysokości 10 GBP. Przed rozpoczęciem przetwarzania takiego wniosku będziemy prosić Państwa  

o potwierdzenie tożsamości. Wszelkie wnioski o udostępnienie informacji proszę składać do Działu Prawnego, 

którego adres znajduje się poniżej.  

Na naszej witrynie mogą czasami pojawiać się linki do stron internetowych naszych partnerów, 

reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych, lub też do stron internetowych podmiotów trzecich, na przykład 

izb handlu lub departamentów rządowych. Jeśli skorzystają Państwo z takiego linku w celu wizyty na takiej 

stronie, proszę zwrócić uwagę, że te strony posiadają własne zasady dotyczące ochrony prywatności, za które 

my nie ponosimy odpowiedzialności. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed udostępnieniem na takich 

stronach internetowych swoich danych osobowych.  

Aktualizacja danych osobowych  

Dane podane podczas rejestracji można zmienić, logując się na swoje konto. Dotyczy to imienia  

i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail i hasła.  

Zmiany w Polityce Prywatności  

Do niniejszej Polityki Prywatności mogą być wprowadzane zmiany, poprzez umieszczanie jej zmienionej wersji 

na naszej witrynie internetowej. Wraz z każdą wizytą na tej witrynie zgadzają się Państwo na to, by Polityka 

Prywatności obowiązująca w danym czasie miała zastosowanie do wszelkich przechowywanych  

przez nas danych dotyczących Państwa.  

Zgoda  

Korzystając z naszej witryny internetowej, zgadzają się Państwo na to, by Państwa dane osobowe były 

wykorzystywane w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. 

Kontakt 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących prywatności Państwa danych lub sposobu,  

w jaki wykorzystujemy takie dane, prosimy o kontakt z naszym Działem Prawnym (Legal Department)  

w EMIXIT Limited, 71-75 Shelton Street, Londyn, WC2H, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Płn.  

 

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 1 listopada 2017 r.  

Uwaga: Polskie tłumaczenie tego dokumentu jest przygotowane dla wygody czytelników i służy wyłącznie celom 

informacyjnym. W przypadku sporów obowiązuje wyłącznie wersja w języku angielskim. 


