
Polityka prywatności sklepu gewo.pl
ZBIERANE DANE

•Podczas Twojej wizyty na stronach Sklepu, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty takie jak: Twój 
adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego itp. Jeśli zdecydujesz się dokonać zakupu lub np. pozostawić 
komentarz, możesz zostać zapytana także o inne dane niezbędne do wykonania żądanej przez Ciebie akcji.

 
WYKORZYSTANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

•Dane osobowe pozostawione przez Ciebie w Sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.
•Dane są zbierane wyłącznie do umożliwienia Ci pełnego korzystania z funkcjonalności Sklepu.
•Twój adres e-mail może być wykorzystywany jedynie do wysyłania na niego wiadomości o zakupionych produktach 
lub innych technicznych komunikatów związanych z obsługą Twojej aktywności w Sklepie.
•W każdej chwili korzystania ze Sklepu masz wgląd i prawo zmiany lub usunięcia wszystkich danych osobowych, 
które pozostawiłeś podczas Zakupu lub innego korzystania ze Sklepu.
•Dane zbierane automatycznie podczas Twoich wizyt na stronach Sklepu mogą być użyte w celach statystycznych 
oraz optymalizacyjnych.
•Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a Sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu 
odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie.
•Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim tylko w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy 
prawa i zgodnie z procedurami wymaganymi przez przepisy prawa.

 
DANE STATYSTYCZNE

•Sklep może wykorzystywać statystyki Google dla oceny skuteczności własnych działań. Do pomiaru tej 
skuteczności stosowane są pliki cookie. Nie zawierają one danych osobowych ani kontaktowych.
•Istnieje możliwość zablokowania zbierania tych informacji poprzez wyłączenie plików cookie w ustawieniach 
przeglądarki internetowej użytkownika.
•Strony trzecie mogą wyświetlać reklamy publikowane przez Sklep w witrynach internetowych udostępniających 
swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o 
poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach Sklepu bądź serwisów z nim powiązanych. Istnieje możliwość 
wyłączenia tych plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika.

 
KONTAKT

•Sklep będzie się z Tobą kontaktować wyłącznie za pośrednictwem podanego przez Ciebie adresu e-mail. W 
ważnych sprawach dotyczących obsługi sprzedaży, możemy się kontaktować z Tobą także za pośrednictwem 
podanego numeru telefonu lub danych adresowych.

 
WYKORZYSTANIE CIASTECZEK ("COOKIES")
Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na gewo.pl
A. gewo.pl (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta gewo.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z 
którego korzystasz łącząc się z gewo.pl Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu 
urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy 
usług internetowych, czy adres wejścia na gewo.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji gewo.pl w celu 
zapewnienia jak największej wygody korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy 
statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
B. gewo.pl (cookies)
Gewo.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu 
umożliwienia gewo.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania gewo.pl do Twoich potrzeb.
Gewo.pl wykorzystuje cookies do:
1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);
2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania gewo.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania gewo.pl
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich 
umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach 
pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z gewo.pl nie 
możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w gewo.pl 
chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej 
przeglądarki internetowej.
C. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w 
celu umożliwienia przeanalizowania przez gewo.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. 
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z 
tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.



Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie 
przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy 
statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie 
odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej 
przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego 
działania gewo.pl.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w 
gewo.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach 
pomocy swojej przeglądarki internetowej. 
D. Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w 
celu umożliwienia przez Sklep.eKomercyjnie.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej 
z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z 
tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie 
przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy 
statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie 
odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej 
przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego 
działania gewo.pl
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w 
gewo.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w plikach 
pomocy swojej przeglądarki internetowej.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

•Nasze bazy danych posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo fizyczne, logiczne i proceduralne 
zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich lub utratą danych.

 
KONTAKT Z NAMI

•Firmą zbierającą i zarządzającą Twoimi danymi pozostawionymi na stronach Sklepu jest firma JMD POLAND Marcin 
Dondelewski z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 66 NIP: 7292494365, REGON: 473200899. Możesz 
kontaktować się z nami pod adresem bok@gewo.pl.


