Privatumo politika
Jūsų privatumas mums yra svarbus, todėl ši privatumo politika (toliau - politika) paaiškina, kaip
informacija apie jus yra renkama, naudojama ir atskleista jūsų prieigos ar „Viktoraspa Sp.z.o.o“ svetainės
ar kitokio pobūdžio Jūsų sąveikos su mumis rezultatas. Apsilankę šioje svetainėje tiesiogiai arba per kitą
svetainę, jūs sutinkate su šios politikos sąlygomis. Ši politika taikoma šiai svetainei. Mes neatsakome už
turinį arba privatumo praktika bet kurioje mūsų nenaudojamoje svetainėje, kurios šioje svetainėje yra
kaip norodos.
Mes gerbiame vaikų privatumą. Mes ne sąmoningai ar tyčia renkame asmeninę informaciją vaikai iki 16
metų. Kitur Svetainėje jūs atstovavote ir užtikrinote, kad esate arba 18 amžiaus arba naudojatės
Svetaine, prižiūrint tėvams ar globėjams. Jei esate jaunesnis nei 16 metų, prašome mums nepateikti
jokios asmeninės informacijos ir pasikliauti tėvais ar globėjais.
(1) Informacijos rinkimas
Šioje svetainėje mes kaupiame informaciją iš jūsų keliais skirtingais būdais.
Užsakymas / Atsiskaitymas
Prieš naudodami tam tikras šios svetainės dalis arba užsakydami produktus, gali prireikti užpildyti
identifikavimo forma. Jums bus paprašyta pateikti mums tam tikrą asmeninę informaciją, jūsų vardas,
pristatymo ir atsiskaitymo adresas (-ai), telefono numeris, el. pašto adresas ir kredito kortelės numeris.
Be to, mes taip pat galime paprašyti jūsų gyvenamosios šalies, kad galėtume laikytis galiojančių įstatymų
ir kitų teisės aktų. Šios asmeninės informacijos rūšys naudojamos atsiskaitymo tikslais, kad įvykdytumėte
jūsų užsakymus, bendrauti su jumis apie užsakymą ir svetaines bei vidaus rinkodaros tikslais. Jei
Apdorojant užsakymą susiduriame su problema, jūsų asmeninė informacija gali būti naudojama
susisiekiant su Jumis.
Informacija, kurią renkame automatiškai
Mes taip pat galime automatiškai rinkti informaciją apie jus, kai pasiekiate ar naudojate Svetainę ar
užsakymą su mumis, įskaitant:
• Informacija apie operaciją: perkant produktą / paslaugą, mes renkame informaciją apie
užsakymą, pvz., informacija apie prekę / paslaugą, pirkimo kaina ir sandorio data bei vieta.
• Žurnalo informacija: gauname informaciją apie jūsų svetainių naudojimą, įskaitant naršyklės tipą
naudojote, prieigos laikus, peržiūrėtus puslapius, jūsų IP adresą ir lankomą puslapį prieš naršydami į šią
svetainę.
• Įrenginio informacija: mes renkame informaciją apie kompiuterį ar mobilųjį įrenginį, kuriuo naudojate
prieigą prie mūsų

Paslaugos, pavyzdžiui, aparatūros modelis, operacinė sistema ir versija, unikalūs įrenginio
identifikatoriai, tinklo informaciją ir naršymo elgesį.
• Informacija apie vietovę: mes galime rinkti informaciją apie tikslią jūsų prietaiso buvimo vietą sutikimą
rinkti šią informaciją. Taip pat galime rinkti informaciją apie jūsų apytikslę vieta kiekvieną kartą, kai
pasiekiate šią svetainę.
• Slapukų ir kitų stebėjimo technologijų surinkta informacija: galime naudoti slapukus, žiniatinklio
švyturius, ir kitas stebėjimo technologijas rinkti informaciją apie jus ir jūsų sąveiką su šia svetaine,
įskaitant informaciją apie jūsų naršymo elgseną, pirkimo elgesį ir kitą dalyvavimą
Paslaugos. Šią informaciją naudojame vienu ar keliais būdais, aprašytais skyriuje „Informacijos
naudojimas“ žemiau. Dauguma žiniatinklio naršyklių yra numatyti pagal nutylėjimą priimti slapukus,
tačiau paprastai galite keisti naršyklę nustatymus, kad galėtumėte pašalinti arba atmesti slapukus.
• Pagrindiniai duomenys, reikalingi atsiskaitymo ir susisiekimo tikslais: vardas, pavardė, asmens numeris,
Elektroninio pašto adresas.
• Duomenys, reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, informacija
sąskaitose, mokėjimai susijusios detalės ir t.t
Informacija, kurią renkame iš kitų šaltinių
Mes taip pat galime gauti informaciją apie jus iš kitų šaltinių ir sujungti arba susieti tai su informacija
Mes turime apie jus. Pavyzdžiui, mes galime rinkti iš demografinės ir adreso keitimo informacijos trečiųjų
šalių šaltiniai ir informacija iš trečiųjų šalių socialinės žiniasklaidos platformų (pvz., „Facebook“), jei
užpildysite šioje svetainėje naudokite savo socialinės žiniasklaidos paskyros kredencialus arba tam tikrą
turinį ir viešai prieinama informacija.
(2) Informacijos naudojimas ir atskleidimas
Vidinis naudojimas
Mes naudojame jūsų asmeninės informaciją, kad apdorotume jūsų užsakymą ir suteiktume jums klientų
aptarnavimą. Mes galime viduje savo sistemos naudoti asmeninę informaciją, kad pagerintumėte šios
svetainės turinį ir išdėstymą, pagerintumėte informacijos teikimą ir
Mūsų pačių rinkodaros pastangas (įskaitant rinkodaros paslaugas ir produktus Jums) ir nustatymas
bendrosios rinkos informacijos apie lankytojus į šią svetainę.
Ryšiai su Jumis
Mes naudosime jūsų asmeninę informaciją, kad galėtume bendrauti su jumis apie per šią svetainę ir jūsų
užsakymus

Be to, mes galime atsiųsti jums patvirtinimo el. Laišką, kai užsakote / perkate pas mus.
Kai siunčiate el. Pašto adresą, mes naudojame jį jums pateikti. Nes mes turime bendrauti su jumis apie
užsakymus / užsakymus, kuriuos pasirinksite.

