Ochrona prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest Ablewear Marcin Szczygielski, z
siedzibą przy ulicy Pl. 3 Maja 2/1, 06-500 Mława.
2. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.
3. Klient może w trakcie Rejestracji dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku
Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o
znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody
oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na
adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Kupującego, podany
w formularzu rejestracyjnym.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,
żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania
oraz ich usunięcia.
5. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez
złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku.
Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać
e-mail na adres: http://www.ablewear.pl/
Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej
1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1. korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego
funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub
urządzeń;
2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w
ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
3. korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz
dla Sprzedawcy;
4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu
jedynie
w zakresie własnego użytku osobistego;
5. korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa,
postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci
Internet.
2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na
stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej
zgody Administratora.

Wymagania techniczne oraz Pliki cookie
1. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub
zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego
przeglądarce W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien mieć dostęp do
stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
1. dostępem do Internetu;

2. poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
3. czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
2. e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego
oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki
typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9
lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub
nowsze oraz Safari.
3. Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela
przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia
umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi „Moje
konto” oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony
Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie
hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.
4. Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich
przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na
konfigurację internetowej.

