Polityka prywatności sklepu internetowego www.e-vds.pl

Niniejsza tekst określa zasady zbierania oraz wykorzystywania danych osobowych
pozyskanych przez sklep internetowy www.e-vds.pl, prowadzony przez firmę VDS Czmyr Kowalik
Spółkę komandytową. z siedzibą w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 4 A,
NIP: 627-27-12-976 REGON: 241794039.
Dane pobierane automatycznie podczas korzystania z www.e-vds.pl
Sklep internetowy VDS nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem
danych zawartych w plikach cookie podczas samego korzystania z przeglądarki internetowej. Pliki
cookie to niewielkie pliki wysyłane przez serwer, zawierające pewne informacje związane z
korzystaniem z prawie każdej strony, w tym ze sklepu internetowego VDS. Pliki te są przechowywane
na komputerach użytkowników i wykorzystywane przy ponownym logowaniu się w e-sklepie.
Umożliwiają one prawidłowe funkcjonowanie strony oraz dogodniejsze korzystanie ze sklepu, na
przykład poprzez zapamiętanie hasła i loginu lub zapamiętanie listy zakupów. Pliki cookie
wykorzystywane przez sklep internetowy VDS mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały.
Tymczasowe pliki cookie są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast pliki stałe są
przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji
takich preferencje wyszukiwania. Blokada instalacji i usuwanie stałych plików cookie jest możliwe w
dowolnym momencie i odbywa się przez wybranie stosownych opcji w przeglądarce internetowej.
Rejestracja i dokonywanie zakupów w sklepie internetowym.
Sklep internetowy VDS zbiera następujące dane osobowe za pośrednictwem www.e-vds.pl w
momencie dokonywania zakupów i przebiegu procesu rejestracji:
1) Nazwa firmy/ imię i nazwisko
2) siedziba firmy/ adres zamieszkania
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres określony w punkcie drugim,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
6) Numer Identyfikacji Podatkowej
Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i
zakupów w ramach sklepu internetowego. Każdy Klient firmy VDS ma pełne prawo do wglądu i
korekty udostępnionych danych osobowych poprzez kontakt telefoniczny (32 770 91 40) lub za
pośrednictwem poczty internetowej (vds@vds.pl).

Udostępnienie informacji o danych osobowych
W celu realizacji zamówień elektronicznych firma VDS zastrzega sobie prawo do
udostępniania zebranych informacji firmom kurierskim, jednakże ich ilość ograniczona będzie do
niezbędnego minimum. Informujemy, iż firma VDS zobowiązana jest do udostępniania danych
osobowych na wniosek organów władzy publicznej.
Zabezpieczenia i obowiązki użytkowników sklepu internetowego
Firma VDS dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć udostępniane informacje i ochronić je
przed działaniami osób trzecich. W celu zachowania maksimum bezpieczeństwa zaleca się
nieujawnianie loginu i hasła osobom niepożądanym. VDS nie zwraca się do swoich Klientów z prośbą
o ich podanie w żaden inny sposób poza logowaniem się na stronie www.e-vds.pl. Aby zapobiec
korzystaniu z konta osobom postronnym zaleca się każdorazowe wylogowanie się ze sklepu po
dokonaniu transakcji.
Prawa konsumenckie korzystających ze sklepu internetowego VDS
Każdy Klient ma możliwość podglądu i edycji Państwa danych w dowolnym momencie. W
sytuacji, gdy Klient nie pamięta hasła/ loginu lub wystąpienia innych problemów z logowaniem,
prosimy o kontakt pod adresem vds@vds.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 32 770 91 40 do
42. Każdy Klient ma prawo do zapoznania się treścią danych osobowych, jak również prawo do
zmiany, zablokowania lub usunięcia owych danych. Klienci mają również prawo do sprostowania
błędów, uzupełnienia i uaktualnienia informacji. Każdy Klient otrzymujący informacje handlowe drogą
elektroniczną ma prawo do rezygnacji z subskrybcji newslettera w dowolnym momencie. W tym celu
prosimy o kontakt mailowy pod adresem vds@vds.pl

