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POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
Niniejszy dokument powstał z myślą o ochronie Twoich danych osobowych. Zawarliśmy w nim w
szczególności informacje o tym kiedy może dojść do przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie
prawa przysługują Ci w tym zakresie, a także jakie działania podejmujemy, aby dane osobowe były
przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi, m.in. z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej:
„RODO”.
I.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MWF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jugosłowiańska 15B/89, 03-984
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS: 0000753378, NIP: 1132980467, REGON: 380916836, kapitał zakładowy: 12.500,00 zł. W
razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub wniosków dotyczących przetwarzania danych
osobowych możesz skontaktować się z naszym punktem kontaktowym za pośrednictwem
wiadomości e-mail na adres: bok@ohsokiddy.com lub pisemnie na adres naszej siedziby.

2. CELE I PODSTAWY Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

1) bieżącego kontaktu e-mailowego – możemy przetwarzać Twoje dane takie jak adres email, a także inne dane, które przekażesz nam w treści wiadomości. W takim wypadku dane
osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO co oznacza, że
przetwarzanie odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, którą wyraziłeś
inicjując kontakt. Po zakończeniu wspólnej korespondencji możemy przetwarzać podane
przez Ciebie dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. usprawiedliwionego
celu jakim jest archiwizacja wiadomości i wykazanie ich przebiegu w przyszłości. Podanie
tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu prowadzenia z nami korespondencji.

2) założenia Konta (rejestracji i zarządzania Kontem) – możemy przetwarzać Twoje
dane takie jak: imię i nazwisko/firma, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy, numer
telefonu kontaktowego oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), historia złożonych przez
Ciebie Zamówień, status aktualnie złożonych Zamówień oraz status płatności. Wówczas
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO) najpóźniej do czasu jej wycofania. Podanie tych danych jest dobrowolne
jednak niezbędne w celu założenia Konta.

3) zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży (realizacji Zamówienia) – możemy
przetwarzać podane przez Ciebie dane, które są niezbędne do realizacji Zamówienia, takie
jak: imię i nazwisko/firma, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy (adres dostawy),
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numer telefonu kontaktowego oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Podanie tych
danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu złożenia Zamówienia. Dane te będą
przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i
przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Będą one przetwarzane w czasie
niezbędnym do realizacji Zamówienia aż do momentu upływu terminu przedawnienia
roszczeń z tytułu zawartej Umowy sprzedaży.

4) Realizacji procedury reklamacji, wymiany lub odstąpienia o umowy – możemy
przetwarzać Twoje dane podane w treści reklamacji, oświadczenia o odstąpieniu od umowy
bądź formularza wymiany takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres
kontaktowy, numer telefonu, numer zamówienia oraz numer rachunku bankowego, jeżeli
dojdzie do zwrotu płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne
odpowiednio w celu złożenia reklamacji, oświadczenia odstąpieniu od umowy bądź realizacji
prawa wymiany. Dane te są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacji, wymiany bądź odstąpienia od
umowy. Po zakończeniu możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. usprawiedliwionego celu jakim jest archiwizacja
dokumentacji i wykazanie przebiegu procedury reklamacji, wymiany lub odstąpienia od
umowy w przyszłości.

5) nawiązania współpracy biznesowej lub partnerskiej, a następnie w celu
zawarcia i realizacji umów - możemy przetwarzać Twoje dane takie jak: imię i nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail, firma, NIP, REGON, funkcja/stanowisko. Podanie tych danych
jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zawarcia z nami umowy. Dane te będą
przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i przepisów o
rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Będą one przetwarzane w czasie niezbędnym do
wykonania łączącej nas umowy aż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z
tytułu zawartej umowy.

6) w celu nawiązania kontaktu z przedstawicielami oraz osobami wyznaczonymi do
kontaktu – jeżeli reprezentujesz jakikolwiek podmiot publiczny lub prywatny lub zostałeś
wyznaczony jako osoba do kontaktu ze strony takiego podmiotu możemy przetwarzać
Twoje dane takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, funkcja/stanowisko na
podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest
dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić naszą komunikację.

7) wykorzystywania plików cookies – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. wyrażonej
przez Ciebie zgody oraz art. na podstawie 6 ust. 1 lit f RODO, czyli naszego uzasadnionego
interesu jakim cele analityczne i reklamowe (więcej o plikach cookies w pkt IV niniejszej
Polityki).

8) zamieszczenia komentarza na stronie www.ohsokiddy.com - możemy przetwarzać
Twoje dane w postaci adresu poczty elektronicznej oraz imienia (nicku), które podajesz w
celu dodania komentarza. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne aby dodać
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komentarz. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, czyli Twoja zgoda będąca konsekwencją dodania komentarza. Dane będą
przetwarzane przez czas umieszczania komentarzy na stronie internetowej, najpóźniej do
czasu wycofania Twojej zgody (wniosku o usunięcie komentarza).

9) wysyłania Newslettera - możemy przetwarzać Twoje dane w postaci adresu poczty
elektronicznej na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przy zapisywaniu się na
Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje
najpóźniej do czasu wycofania Twojej zgody. W tym przypadku podanie danych jest
dobrowolne jednak niezbędne w celu otrzymywania naszego Newslettera. W każdym czasie
możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera kontaktując się z nami mailem pod
adresem: bok.@ohsokiddy.com lub klikając w link „chcę zrezygnować z otrzymywania
Newslettera” znajdujący się na samym dole w każdej wiadomości, w której przesyłany jest
Newsletter.

10)realizacji marketingu bezpośredniego - na podstawie naszego prawnie
usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) najpóźniej do czasu wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli natomiast prezentujemy Ci reklamy lub przyznajemy
Ci specjalne rabaty (promocje) dedykując je bezpośrednio Tobie, a wszystko opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które w sposób
istotny może wpływać na Twoje decyzje jako konsumenta, do przetwarzania Twoich danych
dochodzi na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

11)dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony praw - na podstawie naszego prawnie
usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do upływu terminu przedawnienia
tych roszczeń.

12)zarządzania stroną internetową i analizowania danych gromadzonych w sposób
automatyczny - na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1
lit. f RODO) przez czas działalności strony internetowej www.ohsokiddy.com.

13)prowadzenia konkursów i akcji promocyjnych – wówczas przetwarzamy podane
przez Ciebie dane osobowe na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie
realizacji postanowień regulaminów konkursowych (promocyjnych) oraz na podstawie
wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie działań zmierzających
do realizacji postanowień tych regulaminów takich jak upublicznienie prac zwycięzców czy
ich danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w
konkursie (akcji promocyjnej). Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych
osobowych znajdziesz w odpowiednich regulaminach danego konkursu lub akcji
promocyjnej.

3. ODBIORCY DANYCH – Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom, które
współpracują z nami w ramach prowadzenia strony internetowej www.ohsokiddy.com. Są to
podmioty świadczące takie usługi jak: usługi telekomunikacyjne, informatyczne, hostingowe,
kurierskie, prawne, w tym windykacyjne, usługi księgowe oraz finansowe (w tym usługi
operatorów płatności internetowych), a także podmioty dostarczające usługi analiz
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statystycznych, usługi reklamowe i marketingowe czy zapewniające utrzymanie naszej strony
internetowej oraz podmioty świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie ochrony
danych osobowych.

4. Odbiorcami, którzy mogą przetwarzać Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
są Google, Facebook czy Pinterest. Wszystkie te podmioty posiadają certyfikat potwierdzający,
że przetwarzane odbywa się zgodnie z wymogami tzw. Tarczy prywatności (Privacy Shield).
Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższymi adresami:

1) Google
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

2) F a c e b o o k

https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

3) P i n t e r e s t

https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

5. Zasady dalszego przetwarzania i wykorzystania danych osobowych przez naszych odbiorców
zostały uregulowane w treści polityk prywatności każdego z tych podmiotów:

1) Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
2) Google - https://policies.google.com/privacy?hl=pl
3) YouTube - https://support.google.com/youtube/answer/7671399
4) Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
5) Pinterest - https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

6. TWOJE PRAWA – obowiązujące przepisy prawa przewidują, że w zakresie przetwarzanych
przez nas danych osobowych posiadasz następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych – co znaczy, że jesteś uprawiony do otrzymania
od nas potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do
uzyskania dostępu do takich danych, w tym uzyskania informacji m.in. o kategoriach
odnośnych danych osobowych, ich odbiorach czy celu takiego przetwarzania.
2) prawo sprostowania danych osobowych – oznacza, że jesteś uprawniony do żądania
sprostowania Twoich danych osobowych ze względu na ich nieprawidłowość bądź
niekompletność.
3) prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – w
przypadkach przewidzianych przez prawo posiadasz uprawnienie do żądania od nas
usunięcia Twoich danych osobowych i poinformowania podmiotów, którym upubliczniliśmy
Twoje dane o Twoim żądaniu.
,4

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – niniejsze uprawnienie
oznacza m.in., że możesz od nas żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych
osobowych jeżeli kwestionujesz ich prawidłowość lub gdy nie potrzebujemy już Twoich
danych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
5) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeżeli przetwarzamy
Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu w każdym czasie posiadasz
uprawnienie sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych z
przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Wówczas nie możemy przetwarzać
Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli natomiast Twoje dane osobowe są
przetwarzane przez nas na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, po
otrzymaniu Twojego sprzeciwu bezwarunkowo nie możemy już przetwarzać Twoich danych
do takiego celu.
6) prawo do przenoszenia danych osobowych – to uprawnienie oznacza, że w przypadku
gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody lub na
podstawie umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany, możesz
zwrócić się do nas z żądaniem otrzymania od nas Twoich danych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a jeżeli to
technicznie możliwe z żądaniem przekazania Twoich danych bezpośrednio innemu
administratorowi.
7) prawo do wycofania zgody – jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie
wyrażonej przez Ciebie zgody pamiętaj, że masz prawo w dowolnym momencie do jej
wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) prawo do wniesienia skargi – w przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas
Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa posiadasz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7.

II.

W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z naszym punktem kontaktowym za pośrednictwem
wiadomości e-mail na adres: bok@ohsokiddy.com lub pisemnie na adres: MWF sp. z o.o., ul.
Jugosłowiańska 15B/89, 03-984 Warszawa.
SYSTEM KOMENTARZY

III. YOUTUBE

1. Nasza strona internetowa www.ohsokiddy.com korzysta z materiałów audiowizualnych
dostarczanych przez portal Youtube. Materiały audiowizualne można odtwarzać bezpośrednio z
naszej strony internetowej.
2. Przy odtwarzaniu nagrań audiowizualnych mogą być generowane automatycznie pliki cookies
administratora serwisu Youtube.
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3. W przypadku odwiedzając z naszą stronę internetową jesteś jednocześnie zalogowany na swoje
prywatne konto w serwisie Youtube, serwis ten ma możliwość połączenia Twojego zachowania z
naszej strony z innymi danymi.
4. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe, nie powinienieneś odtwarzać materiałów
audiowizualnych pochodzących z portalu Youtube umieszczanych na naszej stronie.
5. Szczególne warunki dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne zasady prywatności
serwisu Youtube dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.
IV.

PLIKI COOKIES

1. Nasza strona korzysta z plików cookies. Przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej
zostanie wyświetlona Ci o tym informacja oraz odnośnik do informacji na temat stosowania
przez nas plików cookies. Jeżeli nie zmienisz ustawień przeglądarki jest to równoznaczne z
wyrażeniem zgody na ich użycie zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
2. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe wysyłane przez serwis internetowy i zapisywane
urządzeniu, z którego korzystasz przeglądając strony internetowe. Pliki cookies zawierają
unikalne dane identyfikujące Twoje urządzenie oraz informacje o podejmowanych przez Ciebie
działaniach na naszej stronie internetowej. Samo udostępnienie możliwości używania plików
cookies nie daje nam bezpośredniego dostępu do innych danych osobowych.
3. Dzięki danym zawartym w plikach cookies możemy tworzyć statystyki np. o liczbie osób
korzystających z naszej strony internetowej. Do zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych w celach statystycznych dochodzi w ramach korzystania z narzędzia analitycznego
jakim jest Google Analytics lub Google Ads (więcej informacji o tych narzędziach w pkt VIII i IX
niniejszej Polityki Prywatności).
4. Na naszej stronie stosujemy pliki cookies własne w celu zapewnienia sprawnego
funkcjonowania naszej strony (m.in. w celu badania popularności naszej strony, celach
statystycznych czy realizacji Zamówień produktów) oraz pliki cookies zewnętrzne stosowane
przez podmioty trzecie, z których usług korzystamy w ramach naszej działalności.
5. W ramach własnych plików cookies gromadzimy informacje o: otwieranych adresach URL
(podstronach), ruchu, kliknięciach w aktywne elementy strony oraz czynności przewijania strony
za pomocą myszki komputerowej czy panelu dotykowego, a także danych wpisywanych w
formularzach takich jak np. w narzędziu lupki na stronie. Informacje te gromadzimy w celu
zorientowania się, które obszary naszej strony są w sposób szczególny atrakcyjne i interesujące
dla osób z niej korzystających.
6. Rodzaje plików cookies jakie stosujemy na naszej stronie to:
1)
2)
3)
4)
5)

cookies danych użytkownika,
cookies uwierzytelniające,
cookies bezpieczeństwa,
cookies sesyjne,
cookies zapamiętujące układ interfejsu,
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6) technologie obserwowania służące monitoringowi ruchu na stronie oraz optymalizujące
wyświetlanie treści marketingowych i promocyjnych (w tym także cookies Google Analytics i
cookies dostarczane przez Facebooka).
7.

V.

W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz zmienić ustawienia plików cookies, w
tym masz możliwość usunięcia w całości danych zapisanych w postaci plików cookies.
LOGI SERWERA

1. Logi serwera to pliki tekstowe gromadzące informacje o działaniu serwera (żądania
przeglądarki/błędy w stronie). Odwiedzanie naszej strony i korzystanie z jej funkcjonalności
wiąże się z przesyłaniem zapytań http do naszego serwera. Zapytania te są przez nas
przechowywane. Informacje przechowywane w plikach logów to m.in.: adres IP (numer
przydzielany urządzeniu osoby odwiedzającej stronę internetową przez dostawcę usług
internetowych), informacje o Twojej przeglądarce, datę oraz czas nadejścia zapytania czy adres
URL strony, którą odwiedzałeś poprzednio jeżeli wizyta na naszej stronie nastąpiła przez
odnośnik. Twój adres IP jest automatycznie zanonimizowany i nie pozwala na formułowanie
wniosków o indywidualnym użytkowniku naszej strony.
2. Informacje zawarte w logach serwera nie są ujawniane nikomu poza osobami, które są
upoważnione do administrowania naszym serwerem. Dane w nich zapisane stanowią dla nas
materiał pomocniczy służący do administrowania naszą stroną internetową, np. na podstawie
danych pochodzących z logów mogą być generowane statystyki (dostarczające np. informacji
z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin na naszej stronie). Podsumowania te nie
zawierają jednak informacji identyfikujących osób korzystających z naszej strony internatowej.
Usunięcie logów odbywa się po 7 dniach.
VI.

FACEBOOK PIXEL, CZYLI PIKSEL FACEBOOKA

1. Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia marketingowego jakim jest Piksel
Facebooka, które zapewnia serwis Facebook.

2. Piksel Facebooka jest narzędziem analitycznym, które za pomocą fragmentu kodu
umieszczonego w naszej witrynie, pomaga nam mierzyć skuteczność reklam w oparciu o analizę
działań podejmowanych przez Ciebie na naszej stronie dla celów statystycznych i badania
rynku. Piksel Facebooka dostarcza nam również wyczerpujących statystyk dotyczących
wykorzystania naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy kierować do Ciebie reklamy
naszych Produktów, które będą bardziej adekwatne do Twoich aktualnych zainteresowań.

3. Szczególne warunki dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne zasady prywatności
serwisu Facebook dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/legal/
FB_Work_Privacy.

4. Dalsze informacje dotyczące funkcji działania Pikselu Facebooka dostępne są pod adresem:
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.
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VII. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

1. Na stronie internetowej www.ohsokiddy.com umieszczamy wtyczki do portali
społecznościowych: Facebook, Youtube, Instagram, Pinterest. Zastosowanie funkcji wtyczki
może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies ww. portali społecznościowych.

2. Zastosowanie funkcji wtyczki następuje przez kliknięcie przycisku z odpowiednią ikoną co
powoduje bezpośrednie połączenie z naszym profilem na poszczególnych portalach
społecznościowych.

3. W przypadku gdy korzystasz z naszej strony internetowej, a jednocześnie pozostajesz
zalogowany na ww. profile społecznościowe, informacja o wejściu na naszą stronę zostaje
odnotowana na tych portalach społecznościowych. Jeśli nie zgadzasz się na to, aby portale
społecznościowe pozyskiwały informację o Twoich wizytach na naszej stronie, polecamy
uprzednie wylogowanie się ze swoich kont na ww. portalach społecznościowych.

VIII.GOOGLE ANALYTICS
1. Na naszej stronie wykorzystujemy narzędzie analityczne jakim jest Google Analytics.

2. Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookies i za pomocą specjalnego kodu analizuje
statystyki oraz weryfikuje ruch na stronie. Wszystko to ma na celu ulepszanie i rozwój naszej
strony internetowej.

3. Google Analytics gromadzi m.in. anonimowe informacje dotyczące wizyt na naszej stronie czy
dotyczące czasu poświęconego na stronie przez użytkowników.

4. Informacje o zbieraniu i przetwarzaniu danych przez Google Analytics dostępne są pod adresem
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

IX.

GOOGLE ADS

1. W celu rozwijania funkcjonalności naszej strony korzystamy z narzędzia marketingowego jakim
jest Google Ads. Dzięki tej usłudze nasze reklamy mogą wyświetlać się na zewnętrznych
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stronach internetowych, a na podstawie zebranych danych podczas kampanii reklamowej mamy
możliwość ocenić skuteczność wybranych przez nas środków reklamowych.

2. Google Ads wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym mierzone są parametry dotarcia z
przekazem reklamowym do odbiorcy.

3. W przypadku gdy odwiedzisz naszą stronę internetową poprzez wybranie reklamy Google,
Google Ads przechowa plik cookie na Twoim urządzeniu, z którego korzystasz zapamiętując w
ten sposób, że odwiedziłeś naszą stronę. Jeżeli dokonasz zakupu na naszej stronie, czy
pozostawisz swoje dane kontaktowe (np. poprzez zapisanie się do Newslettera) jest to dla nas
informacja zwrotna (wskaźnik), który informuje nas o efektywności danej kampanii reklamowej
czy innych podejmowanych przez nas celowych działaniach.

4. Poza konwersją Google Ads korzystamy z funkcji remarketingu Google Ads. Pozwala ona na
wyświetlanie korzystającym, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę reklam, które są
spersonalizowane dla danego korzystającego na podstawie jego zainteresowań z innych
przeglądanych stron internetowych należących do Google.

5. Zebrane dane wykorzystujemy wyłącznie w celach statystycznych. Kampanie reklamowe zlecane
są przez nas tylko na podstawie kryteriów zbiorczych (określonych grup docelowych), nigdy na
podstawie kryterium konkretnego korzystającego z naszej strony internetowej.

X.

POWIADOMIENIA WEB PUSH

1. Korzystamy z powiadomień web push, czyli krótkich komunikatów wyświetlających się na
ekranie Twojego urządzenia, za pomocą których możemy przekazywać Ci informacje i
aktualizacje dotyczące zawartości naszej strony internetowej. Dzięki powiadomieniom web push
możesz być na bieżąco z treściami udostępnianymi na naszej stronie.

2. Otrzymywanie powiadomień web push odbywa się za Twoją zgodą. Gdy odwiedzisz naszą
stronę zobaczysz komunikat informujący o możliwości otrzymywania takich powiadomień. Jeżeli
wyrazisz zgodę (klikając w przycisk „Zgadzam się”) powiadomienia te będą wyświetlać się w
Twoim urządzeniu.

3. Możesz wyłączyć opcję otrzymywania powiadomień web push. W tym celu konieczna jest
zmiana ustawień w Twojej przeglądarce internetowej.

XI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
2. Na bieżąco weryfikujemy treść naszej Polityki Prywatności, aby była ona w pełni aktualna. O
wszelkich zmianach lub uzupełnieniach będziemy Cię informować na naszej stronie
internetowej, np. poprzez wyskakujące okienko czy wiadomość push. Zawsze gdy korzystasz z
naszej strony zachęcamy Cię do odwiedzin naszej zakładki „Polityka Prywatności”. Jeżeli w treści
Polityki nastąpią istotne zmiany powiadomimy Cię o nich za pośrednictwem podanego przez
Ciebie adresu poczty elektronicznej.
3. W celu ułatwienia, na początku niniejszej Polityki Prywatności podajemy informację o jej
ostatniej aktualizacji.
4. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować do naszego punktu
kontaktowego za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: bok@ohsokiddy.com lub
pisemnie na adres naszej siedziby.
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