PRIVACY STATEMENT
SEKCJA 1 – CO ROBIMY Z TWOIMI DANYMI?
Kiedy kupujesz coś w naszym sklepie, jako część procesu zakupu i sprzedaży, zbieramy dane
osobowe, które nam podajesz takie jak Twoje imię i nazwisko, adres, oraz adres e-mail.
Kiedy przeglądasz nasz sklep automatycznie identyfikujemy Twój adres IP po to, aby uzyskać
informacje, które pomogą nam w poznaniu jakiej przeglądarki i systemu operacyjnego używasz.
E-mail marketing (jeśli ma zastosowanie): Za Twoją zgodą możemy wysyłać do Ciebie wiadomości email na temat naszego sklepu, nowych produktów i innych nowości.
SEKCJA 2 – WYRAŻANIE ZGODY
Jak uzyskujecie moją zgodę?
Kiedy podajesz nam swoje dane osobowe w celu zakończenia transakcji, weryfikacji Twojej karty
kredytowej, złożenia zamówienia, ustalenia szczegółów dostawy lub zwrotu zakupu, przyjmujemy, że
wyrażasz tym samym zgodę na zbieranie i używanie tych danych tylko w tym konkretnym celu.
Jeśli poprosimy Cię o podanie danych osobowych z innego powodu, np. marketingowego, to albo
zapytamy bezpośrednio o wyrażenie zgody, albo damy Ci możliwość powiedzenia nie.
Jak mogę wycofać moją zgodę?
Jeśli po wyrażeniu zgody zmienisz swoje zdanie, możesz wycofać swoją zgodę na kontaktowanie się z
Tobą, ciągłe zbieranie, używanie, oraz ujawnianie Twoich danych w każdej chwili. W tym celu
skontaktuj się z nami za pomocą adresu e-mail hello@scotlandtitle.com lub napisz do nas na adres
pocztowy:
Scotlandtitle
Koninginnelaan 54, 6542 ZT, Nijmegen.
SEKCJA 3 – UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI Z POWODÓW PRAWNYCH
Możemy udostępnić informacje dotyczące Twojego użycia Strony (w tym, ale nie tylko, opublikowane
Treści Publiczne, dane rejestracyjne, oraz rejestry sieciowe) kiedy uważa się w dobrej wierze, że takie
udostępnienie jest właściwe w kontekście zgodności z przepisami prawa (na przykład, zgodnie z
żądaniem ustawowym, wezwaniem do sądu, nakazem lub nakazem sądowym), aby chronić przed
oszustwem, obraźliwym lub niezgodnym z prawem użyciem Strony, aby chronić nasze prawa i

własność, wyegzekwować kontakt między Tobą a nami, lub jeśli mamy podstawy sądzić, że sytuacja
związana z niebezpieczeństwem śmierci lub zranienia jakiejkolwiek osoby wymaga ich ujawnienia.
SEKCJA 4 - PŁATNOŚĆ
Jeśli wybierzesz bezpośrednią bramkę płatności aby zakończyć zakup, Twoje dane o karcie
kredytowej będą przechowywane. Te dane są zaszyfrowane zgodnie z normą bezpieczeństwa
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Twoje dane dotyczące transakcji zakupu są
przechowywane tylko tak długo jak to niezbędne do zakończenia transakcji zakupu. Po jej
zakończeniu, dane dotyczące transakcji zakupu są kasowane.
Wszystkie bezpośrednie bramki płatności są zgodne ze standardami ustanowionymi przez PCI-DSS
wydawanymi i zarządzanymi przez PCI Security Standards Council, która jest wspólnym
przedsięwzięciem takich marek jak Visa, MasterCard, American Express i Discover.
Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych o karcie kredytowej w
naszym sklepie oraz przez naszych dostarczycieli usług.
Aby dowiedzieć się więcej, możesz również przeczytać nasze Warunki Korzystania z Usługi
hello@scotlandtitle.com.
SEKCJA 5 – USŁUGI FIRM TRZECICH
Ogólnie rzecz biorąc, dostawcy usług zewnętrznych z których korzystamy będą zbierać,
wykorzystywać i ujawniać Twoje dane tylko w zakresie koniecznym do umożliwienia im realizacji
usług, które nam dostarczają.
Jednakże, niektórzy dostawcy usług zewnętrznych, tacy jak bramki płatności i inne procesory
transakcji płatności, mają swoje polityki prywatności w odniesieniu do informacji, które jesteśmy
zobowiązani im dostarczyć w celu realizacji transakcji związanych z zakupem.
W odniesieniu do tych usługodawców, rekomendujemy przeczytanie ich polityk prywatności tak, abyś
mógł zrozumieć sposób w jaki Twoje dane osobowe będą przez nich przetwarzane.
W szczególności, pamiętaj, że pewni usługodawcy mogą być ulokowani lub mogą mieć swoje obiekty
w jurysdykcjach innych niż my lub Ty. Jeśli więc zdecydujesz się na zrealizowanie transakcji, która
uwzględnia usługi zewnętrznego usługodawcy, to Twoje dane mogą podlegać przepisom jurysdykcji,
w której jest ulokowany ten usługodawca lub jego obiekty.

W momencie opuszczenia strony internetowej naszego sklepu lub gdy zostaniesz przekierowany do
strony internetowej lub aplikacji dostawcy usług zewnętrznych przestajesz podlegać tej Polityce
Prywatności oraz Warunkom Korzystania z Usług obowiązującym na naszej stronie.
Linki
Jeśli klikniesz na linki na naszej stronie, to możesz zostać przeniesiony poza jej obręb. Nie jesteśmy
odpowiedzialni za zasady i polityki prywatności innych stron i zachęcamy Cię do przeczytania ich
oświadczeń o ochronie prywatności.
Google analytics
Nasz sklep wykorzystuje Google Analytics po to, aby dowiedzieć się kto odwiedza naszą stronę a
także aby dowiedzieć się które podstrony są oglądane.
SEKCJA 6 - BEZPIECZEŃSTWO
W celu ochrony Twoich danych osobowych, podejmujemy rozsądne środki ostrożności oraz
stosujemy się do najlepszych praktyk w branży tak, aby zapewnić, że nie będą one niewłaściwe
wykorzystane, zgubione, zdobyte, ujawnione, zmienione, lub zniszczone.
Jeśli dostarczysz nam dane o swojej karcie kredytowej, to zostaną one zaszyfrowane przy użyciu
bezpiecznej technologii Socket Layer (SSL) i przechowywane z szyfrowaniem AES-256. Choć żaden
sposób transmisji w Internecie lub elektronicznego przechowywania nie jest w 100 procentach
bezpieczny, to stosujemy się do wszystkich wymagań PCI-DSS oraz implementujemy dodatkowe
ogólnie akceptowane standardy w branży.
SEKCJA 7 – CIASTECZKA
Ciasteczko to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze użytkownika dla celów
ewidencyjnych. Ciasteczka są wykorzystywane na naszej Stronie.
Poniżej prezentujemy listę ciasteczek, z których korzystamy. Umieściliśmy je tutaj po to, abyś mógł
zdecydować czy wyrażasz na nie zgodę lub nie.
_session_id, unikalny token, sesyjny, pozwala na przechowywanie informacji o sesji (adres
odsyłający, strona docelowa, etc.)
__visit, nie przechowuje żadnych danych, działa przez 30 minut od ostatniej wizyty. Wykorzystywane
w elemencie śledzącym wewnętrzne statystyki naszego operatora strony internetowej do
ewidencjonowania liczby wizyt.

__uniq, nie przechowuje żadnych danych, przestaje działać o północy następnego dnia (w zależności
od odwiedzającego). Oblicza liczbę wizyt w sklepie przypadającą na jednego konsumenta.
Cart, unikalny token, działa przez 2 tygodnie, przechowuje informacje o zawartości Twojego koszyka.
_secure_session_id, unikalny token, sesyjny
storefront_digest, unikalny token, nieokreślony jeśli sklep ma hasło, jest używany po to, aby określić
czy aktualny odwiedzający ma dostęp.
PREF, działa przez bardzo krótki okres czasu, ustawiony przez Google, śledzi kto odwiedza sklep i skąd
przychodzi
Twoja przeglądarka internetowa pozwala Ci na kontrolowanie i ograniczanie liczby ciasteczek na
Twoim komputerze. Jeśli odrzucisz ciasteczka, wciąż możesz korzystać ze Strony, ale Twoja zdolność
do wykorzystania niektórych obszarów lub funkcji Strony może być ograniczona.
Nasi niektórzy partnerzy biznesowi (tacy jak reklamodawcy) używają ciasteczek na naszej Stronie. Nie
mamy dostępu ani kontroli nad tymi ciasteczkami. Ta polityka prywatności obejmuje tylko użycie
ciasteczek przez nas i nie obejmuje użycia ciasteczek przez reklamodawców.
SEKCJA 8 – NEWSLETTERY I ZAWIADOMIENIA
Możemy użyć Twojej nazwy użytkownika oraz adresu e-mail aby dostarczyć Ci mailowe newslettery
oraz zawiadomienia. Jeśli nie chcesz otrzymywać tego typu komunikatów, możesz z nich zrezygnować
odznaczając mailowe newslettery i zawiadomienia podczas rejestracji. Oferujemy Ci również opcję
wypisania się z newsletterów i zawiadomień z pomocą maila zwrotnego lub poprzez zmianę Twojego
profilu w zakładce Profil Konsumenta na Stronie.
SEKCJA 9 – INFORMACJE O PRODUKTACH I OFERTY
Adres e-mail, który pozostawiasz na Stronie może być wykorzystywany w celu skontaktowania się z
Tobą i przekazania Ci informacji o naszych innych produktach i ofertach usługowych. Możemy
również użyć tej informacji, aby dać Ci znać o dodatkowych produktach i usługach od innych firm,
które mogą Cię zainteresować. Jeśli nie chcesz otrzymywać tego typu komunikatów, możesz z nich
zrezygnować odznaczając zawiadomienia ofertowe podczas rejestracji. Dodatkowo, możesz
zrezygnować z otrzymywania takich informacji przy użyciu Profilu Konsumenta na Stronie.

SEKCJA 10 – WAŻNE POWIADOMIENIA MAILOWE
Możemy również użyć Twoich danych i adresu e-mail aby dostarczyć Ci ważne powiadomienia o
funkcjach Strony oraz usługach do których się zarejestrowałeś, o tej Stronie, o dowolnym koncie
użytkownika, które stworzysz, o zakończeniu konkretnej transakcji, którą zamówiłeś, lub o innych
ważnych zmianach, które mogą wpłynąć na Twoje korzystanie ze Strony. Nie możesz zrezygnować z
otrzymywania tego rodzaju wiadomości mailowych.
SEKCJA 11 – DODATKOWE INFORMACJE DLA KONKRETNYCH CELÓW
Ta Strona może zażądać dodatkowych informacji od Ciebie w celu uzupełnienia formularzy
zamówienia produktu lub innych formularzy transakcji online. Takie formularze mogą wymagać od
Ciebie podania danych kontaktowych (takich jak imię i nazwisko czy adres doręczenia) oraz danych
do płatności (takich jak numer karty kredytowej oraz data jej ważności). Informacje, które przekażesz
w ten sposób mogą być wykorzystane do celów rozliczeniowo-księgowych, do ewidencji produktów i
usług, które licencjonowałeś, kupiłeś lub ściągnąłeś, oraz aby wypełnić Twoje zamówienia. Możemy
użyć tych danych kontaktowych do komunikacji w zakresie zamówień, produktów, usług, a także
opłat i płatności.
Możemy skorzystać z usług zewnętrznej firmy spedycyjnej aby dostarczyć zamówienia oraz użyć usług
firmy przetwarzającej karty kredytowe aby przetworzyć płatności za towary i usługi. Te firmy mają
dostęp do danych użytkownika po to, aby móc wykonać swoje zadania.
Możemy nawiązać partnerstwo z innymi zewnętrznymi firmami w celu dostarczenia konkretnych
towarów i usług. Kiedy zapiszesz się na takie towary i usługi przekażemy nazwy oraz inne dane
kontaktowe, które są konieczne dla zewnętrznych firm aby dostarczyć te produkty i usługi. Nie
autoryzujemy firm zewnętrznych do użycia identyfikowalnych danych osobowych za wyjątkiem celu
związanego z tymi towarami i usługami.
SEKCJA 12 – WIEK UŻYTKOWNIKÓW
Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z tej Usługi, a rodzice lub opiekunowie prawni nie
mogą akceptować niniejszych Warunków Korzystania z Usługi w ich imieniu. Jeśli zdamy sobie
sprawę, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam lub próbowało przekazać dane osobowe,
dołożymy wszelkich starań aby je na zawsze usunąć z naszych plików.
Jeśli masz mniej niż 18 lat, ale co najmniej 13 lat, możesz używać tej Strony, ale tylko pod nadzorem
rodzica lub opiekuna prawnego, który zgodzi się przyjąć zobowiązania niniejszych Warunków

Korzystania z Usługi. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnych zgadzającym się na przyjęcie
niniejszych Warunków Korzystania z Usługi na korzyść dziecka w wieku od 13 do 18 lat, pamiętaj, że
jesteś całkowicie odpowiedzialny za jej lub jego korzystanie z tej Strony, w tym za wszystkie
finansowe zobowiązania i odpowiedzialność prawną, które ona lub on mogą ponieść.
SEKCJA 13 – ZMIANY W TEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w tej polityce prywatności w dowolnym momencie, dlatego
prosimy abyś często ją przeglądał. Zmiany i objaśnienia stają się wiążące natychmiast po tym jak
zostaną opublikowane na stronie. Jeśli wprowadzimy materialne zmiany do tej polityki, to
poinformujemy Cię o tym, że została zaktualizowana, tak abyś był świadomy jakie informacje
zbieramy, jak ich używamy, i w jakich okolicznościach, jeśli takowe są, ich używamy i/lub je
ujawniamy.
Jeśli nasz sklep zostanie kupiony lub połączony z inną firmą, Twoje informacje mogą być przeniesione
do nowych właścicieli tak, abyśmy mogli dalej sprzedawać Ci produkty.
Jeśli chciałbyś: uzyskać dostęp, zmodyfikować, wnieść poprawki lub usunąć jakiekolwiek dane
osobiste, które mamy o Tobie, złożyć skargę, lub po prostu dowiedzieć się więcej skontaktuj się z
naszym

Pracownikiem

ds.

Przestrzegania

Prywatności

hello@scotlandtitle.com lub napisz do nas na adres pocztowy:
Scotlandtitle
[Re: Pracownik ds. Przestrzegania Prywatności]
Koninginnelaan 54, 6542 ZT, Nijmegen.
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