
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Kto przetwarza dane osobowe 

Dane osobowe, które przekazujesz nam podczas rejestracji i korzystania z serwisu 

http://jangutenberg.com/ są przetwarzane przez firmę: 

Gutenberg Sp. z o.o. 

Adresy: ul. Lipowa, nr 3D, Kraków, Polska, 

kod pocztowy: 30-702 

NIP: 6793247660 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.). 

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe 

Powierzone nam dane osobowe są przetwarzane: 

- w celach i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną 

oraz realizacji złożonych zamówień; 

- w celu założenia konta (rejestracja); 

- realizacji Twoich próśb o oferty i zamówień na towary znajdujące się w ofercie sklepu internetowego 

jangutenberg.com; 

- rozpatrzenia złożonych przez Ciebie reklamacji i zwrotu pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy 

(zwrotu towaru); 

- w przypadku wyrażenia przez Ciebie wyraźnej zgody - na otrzymywanie od nas informacji 

marketingowych, w tym przesyłanie Ci informacji handlowych drogą elektroniczną, w celu 

przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, promocjach, nowościach, a także informacji o produktach 

i usługach współpracujących z nami firm; 

- w przypadku wybrania przez Państwa dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską w sklepie 

internetowym jangutenberg.com administrator udostępnia otrzymane od Państwa dane osobowe 

wybranemu przez Państwa przewoźnikowi, który na zlecenie administratora dostarcza towar; 

- w przypadku wybrania przez Ciebie w sklepie internetowym takich form płatności jak płatności 

elektroniczne (płatności on-line) lub płatność kartą płatniczą administrator udostępnia Twoje dane 

osobowe wybranej firmie obsługującej te formy płatności w sklepie internetowym 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może 

uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w sklepie 

internetowym jangutenberg.com. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie przez cały czas niezbędny do realizacji 

zamówienia, okres istnienia konta, jeśli zarejestrowałeś się u nas w serwisie, a także w przypadku 

aktualnego abonamentu do naszego newslettera. Po tym okresie dane osobowe będą przechowywane i 

przetwarzane wyłącznie w celach i przez okres wymagany przepisami prawa lub w celu zapewnienia 

ewentualnych reklamacji i zwrotów lub do czasu usunięcia konta, rezygnacji z newslettera. 

Zapoznanie się i wyrażenie zgody na treść niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności oznacza 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gutenberg Sp. z o.o. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także 

prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo 



do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Życzenia w tej sprawie można kierować pisemnie na adres: 

ul. Lipowa, nr 3D, Kraków, Kod pocztowy: 30-702, Polska lub e-mail: office@mova365.club 

Zasady bezpieczeństwa 

Spółka zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych poprzez odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne mające na celu zapobieżenie nielegalnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej 

utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu. Niezależnie od powyższego dokładamy wszelkich starań, aby Twoje 

dane osobowe były zawsze: 

- prawidłowo i przetwarzane zgodnie z prawem, 

- pozyskane wyłącznie dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, 

- przechowywane nie dłużej niż to konieczne 

- przetwarzane zgodnie z prawami osób, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem sprzeciwu wobec 

udostępniania, 

- nie tolerowane bez odpowiedniej ochrony. 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo Twoich danych musisz pamiętać o: 

- korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularne skanowanie dysków w poszukiwaniu 

wirusów; 

- korzystanie z Serwisu i sklepu internetowego Gutenberg Sp. z o.o. wyłącznie za pośrednictwem 

zaufanych komputerów, na których zainstalowane jest wyłącznie zweryfikowane i legalne 

oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów stwarza ryzyko przechwycenia przekazanych 

danych osobowych; 

- nie przechowuj danych na komputerze/urządzeniu oraz usuwaj historię przeglądania w przypadku 

korzystania z serwisu lub sklepu internetowego Gutenberg Sp. z o.o. korzystanie z komputera/urządzenia 

innej osoby. Zapisane dane może wykorzystać osoba, która po Tobie będzie korzystać z tego samego 

urządzenia. 

Cookies – informacje techniczne 

Gdy korzystasz z Gutenberg Sp. z o.o. na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) 

zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności pliki tekstowe) zawierające informacje niezbędne do 

prawidłowego korzystania z serwisu Gutenberg Sp. z o.o., tzw. cookies. Zapisując te pliki na swoim 

urządzeniu możesz między innymi zapamiętać dane osobowe, abyś nie musiał ich za każdym razem 

wpisywać, zapamiętać produkty, które dodałeś do koszyka lub schowka. Dzięki plikom cookies możliwe 

jest zbieranie danych statystycznych ze strony Gutenberg Sp. z oo, co pozwala nam rozwijać nasz sklep 

internetowy zgodnie z preferencjami naszych Klientów. Pliki cookies nie zawierają danych, za pomocą 

których można zidentyfikować osobę. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i 

nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Mogą być wysyłane 

tylko przez przeglądarkę do serwera, który je utworzył. Gdy korzystasz z Gutenberg Sp. z o.o. stosujemy 

następujące rodzaje plików cookies: Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane 

są w Twoim urządzeniu do czasu opuszczenia strony internetowej Gutenberg Sp. z o.o. „Stałe” pliki 

cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do 

czasu ich usunięcia przez Ciebie. Cookies Google – są przechowywane na Twoim urządzeniu przez czas 

określony w parametrach tych plików lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Pliki tego typu 

wykorzystywane są do analizy statystycznej ruchu na stronie (Google Analytics) oraz do określenia 

preferencji reklam Google na innych stronach. Jakich plików cookie używamy? niezbędne do działania 

sklepu internetowego – pliki te umożliwiają sklepowi internetowemu Gutenberg Sp. z o.o. i robić zakupy. 

Bez ich zapisania na Państwa urządzeniu niemożliwe jest korzystanie z serwisu Gutenberg Sp. z o.o.; 

zapewnienia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w sklepie internetowym Gutenberg Sp. z o.o. 



Brak tych plików uniemożliwi bezpieczną transakcję; statystyczne – umożliwiają nam zbieranie 

informacji statystycznych o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony Gutenberg Sp. z o.o.; pliki funkcyjne 

do zapamiętania Twoich ustawień i preferencji. Zapisując te pliki na swoim urządzeniu nie musisz za 

każdym razem wpisywać wszystkich swoich danych. portale społecznościowe – umożliwiają integrację 

serwisów społecznościowych (w tym Facebook), z których korzystasz, ze stroną Gutenberg Sp. z o.o. Co 

zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na swoim urządzeniu? Zasadniczo domyślne 

ustawienia przeglądarki pozwalają na zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na 

przechowywanie tych plików na swoim urządzeniu, musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki 

internetowej. Zmiany mogą obejmować niezapisywanie plików cookies na Twoim urządzeniu bądź 

informowanie Cię o każdorazowym zamieszczeniu pliku cookies na Twoim urządzeniu. Możesz również 

usuwać pliki ze swojego urządzenia za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową Gutenberg Sp. 

z o.o. lub inny sklep. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne 

są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że 

ograniczenia stosowania plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony 

Gutenberg Sp. z o.o. lub inne sklepy. Ustawienie przeglądarki Twojego urządzenia na zezwalanie na 

zapisywanie plików oznacza, że wyrażasz zgodę na przechowywanie tych plików na Twoim urządzeniu. 

Inne informacje techniczne Korzystamy z najnowszych technologii i odpowiednich procedur ochrony 

danych osobowych, a także nowoczesnych mechanizmów ochrony przesyłanych danych. Pani/Pana dane 

osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymogami określonymi przez powszechnie 

przyjęte przepisy prawa o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim muszą odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DZ. Nr 100, Nr 1024). Dostęp do 

bazy mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. 


