
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności
Dużą wagę przywiązujemy do ochrony prywatności użytkowników sklepu Homewareoutlet.pl. Poniżej wy-
jaśniamy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego sk-
lepu.

1. Zbierane informacje

W trakcie korzystania ze sklepu Homewareoutlet.pl  mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich 
danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku rejestracji konieczne 
będzie podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adresu e-mail, numeru 
telefonu. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i dokonania płatnoś-
ci. W przypadku, gdy na prośbę zamawiającego konieczne jest wystawienie faktury lub rachunku na nasze 
usługi, będziemy potrzebować dodatkowych danych takich jak: Imię, Nazwisko i Adres, a dla firm nazwa, 
adres i NIP firmy.

2. Rejestracja użytkowników

W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług oraz o bezpieczeństwo transakcji, zakupy 
mogą w nim robić wyłącznie osoby zarejestrowane. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza 
rejestracyjnego i wysłanie go do administratorów sklepu. Użytkownikiem, Klientem może zostać osoba 
pełnoletnia. Nie kontrolujemy ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w for-
mularzu rejestracyjnym. Firma HOME WARE S.C. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych 
identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego 
przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w 
nim informacji przez firmę HOME WARE S.C. w zakresie realizacji zamówień oraz celach marketingowych, 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).
Użytkownik, dokonując rejestracji, akceptuje politykę prywatności i regulamin zamieszczony na stronie 
www.homewareoutlet.pl 

3. Ochrona danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i 
fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieauto-
ryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpow-
iednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed 
wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.

4. Przechowywanie danych

Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami 
polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 
Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, 
która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Ad-
ministratorem danych gromadzonych przez sklep www.homewareoutlet.pl  jest firma HOME WARE S.C. z 
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 14.



5. Prawa użytkownika

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy 
wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy użyt-
kownik ma prawo w dowolnym momencie zgłosić prośbę o usunięcie jego danych z serwera serwisu 
Homewareoutlet.pl  Na prośbę użytkownika zobowiązujemy się usunąć wprowadzone wcześniej dane. 
Użytkownik ma prawo zmienić wprowadzone wcześniej dane osobowe.

6. Zakres udostępniania i wykorzystania danych

Wszystkie gromadzone dane osobowe użytkowników, wykorzystywane są do prawidłowej realizacji 
zamówień. Dane udostępniane są wyłącznie firmom pośredniczącym w realizacji zamówień (firmom kuri-
erskim, pośredniczącym w transakcjach płatniczych). Firmy te wykorzystują przekazane dane wyłącznie w 
celu prawidłowej realizacji zamówienia.
Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, otrzymują wiado-
mości e-mail z aktualnym wydarzeniami w naszym sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w 
każdej chwili klikając na odpowiednie hiperłącze w jednej z wiadomości.

7. Pliki Cookies

Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Wyłączenie przez użytkownika w 
swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z tego sklepu.

8. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich 
pytań, uwag i sugestii. Prosimy o kontakt.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki 
prywatności na naszej stronie.

POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plik-
ach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze 
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, 
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzys-
kującym do nich dostęp jest operator Serwisu HOME WARE S.C. z siedzibą pod adresem ul. Fabryczna 
14,  53-609 Wrocław.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz opty-
malizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 
Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych 
potrzeb;
 b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają 
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na 
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowy-
wane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej 



lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w 
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich 
usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. 
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Ser-
wisu;
 b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania na-
dużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 
stron internetowych Serwisu;
 d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ust-
awień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego 
pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych 
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka in-
ternetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ust-
awienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę 
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszc-
zeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi 
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funk-
cjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być 
również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej.

11. W ramach prowadzonych przez nas działań reklamowych, korzystamy z usług RTB House dzięki czemu 
użytkownikom sklepu Homewareoutlet.pl  prezentowane są banery reklamowe z rekomendowanymi pro-
duktami. Aby możliwe było wyświetlanie spersonalizowanych reklam RTB House wykorzystuje pliki dzien-
nika, pliki cookie oraz sygnalizatory sieci w celu zbierania danych z przeglądarek, od reklamodawców oraz 
witryn osób trzecich wykorzystywanych do zbierania danych nieosobowych takich jak: adresy IP, adresy 
przeglądanych stron internetowych oraz datowniki.


