Polityka prywatności i plików cookies

Przez kogo i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe?
Dane osobowe podawane nam przez Ciebie podczas rejestracji i korzystania ze strony
internetowej http://baobook.pl są przetwarzane przez firmę:
„Baobook” Martyna Zentkiewicz
ul. Władysława Reymonta 2
89-400 Sępólno Krajeńskie,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5040037992, REGON:
368386069,
która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Dane osobowe, które zostają nam powierzone przetwarzane są:
● w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą
elektroniczną i realizacji składanych zamówień;
● w celu realizacji składanych przez Ciebie zapytań ofertowych oraz zamówień na
produkty znajdujące się w ofercie księgarni internetowej Baobook.pl;
● w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w
przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
● jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym
przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane
osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o
naszym sklepie, ofercie i promocjach. Zgoda ta może być w każdym momencie
wycofana.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie
przez nas może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz
dokonywanie przez Ciebie zakupów w księgarni internetowej Baobook.pl.
Osoby, które dokonują rejestracji w księgarni internetowej Baobook.pl, proszone są o
podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi
Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich
przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych
jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie

skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest
dobrowolne.
Jeżeli umieszczasz podczas rejestracji lub dokonywania zakupów bez rejestracji jakiekolwiek
dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres
e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego
prawa i dóbr osobistych tych osób.

Zasady bezpieczeństwa
Baobook.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom
technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu niedopuszczenie do bezprawnego
przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utraty, zniszczenia oraz uszkodzenia.
Niezależnie od powyższego, dokładamy wszelkich starań, aby informacje osobowe zawsze
były:
● poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
● uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z
tymi celami,
● przechowywane nie dłużej niż to konieczne,
● przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym
zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
● nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa Twoich danych należy pamiętać o:
● ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta w taki sposób, aby
uniemożliwić ich odgadnięcie w prosty sposób przez osoby trzecie. W tym celu zaleca
się w szczególności stosowanie ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
● każdorazowym wylogowaniu się ze strony Baobook.pl po zakończonych zakupach.
Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze
strony Baobook.pl. Wylogowanie ze strony Baobook.pl nastąpi po kliknięciu w tekst
"Wyloguj się", który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony na czarnym
pasku;
● zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o
nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim
● korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w
poszukiwaniu wirusów;
● korzystaniu ze strony i księgarni internetowej Baobook.pl wyłącznie za
pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie
sprawdzone i legalne oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi
ryzyko przechwycenia podanego loginu, hasła lub innych danych;

● nie zapamiętywaniu danych na komputerze / urządzeniu i usunięciu historii
przeglądanych stron jeśli korzystasz ze strony lub księgarni internetowej Baobook.pl
za pomocą obcego komputera / urządzenia. Z zapamiętanych danych może
skorzystać osoba która będzie korzystała z po Tobie z tego samego urządzenia.

Portale spolecznościowe
Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile księgarni
internetowej Baobook.pl prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram,
Twitter, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w
tym w celu informowania użytkowników o aktywności administratora oraz promowaniu
różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z
użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach
społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez
administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający
na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z
marką.

Jak długo przechowywane są dane osobowe?
Okres przetwarzania danych przez księgarnię internetową Baobook.pl zależy od rodzaju
świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas
świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po
tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po
upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
● prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie
zgłaszającej takie żądanie administrator przekazuje informację o przetwarzaniu
danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych
przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są
ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
● prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie administrator przekazuje kopię
przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

● prawo do sprostowania – na tej podstawie administrator usuwa ewentualne
niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz
uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
● prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych,
których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla
których zostały zebrane. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta
możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka "Twoje konto"). Możesz również
zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta;
● prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie administrator zaprzestaje
dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła
zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi
zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania
danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze
przetwarzanie danych);
● prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są
przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, administrator
wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym
na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych
innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne
możliwości zarówno po stronie administratora jak i tego innego podmiotu;
● prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba,
której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych
osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego
sprzeciwu;
● prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane
dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na
podstawie uzasadnionego interesu administratora (np. dla celów analitycznych lub
statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym
zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie administratora;
● prawo wycofania zgody – jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody,
masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
● prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
● w formie pisemnej na adres: Baobook, ul. Reymonta 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie
● drogą e-mailową na adres: 
sklep@baobook.pl

Kto może poza administratorem być odbiorcą Twoich danych?
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w
tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe,
prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia) i agencje
marketingowe (w zakresie usług marketingowych). W przypadku zakupu dokonanego od
podmiotu innego niż administrator, na platformie Allegro, dane Użytkownika zostaną
ujawnione sprzedawcy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione
innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia
takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa.

Pliki cookies – Informacje techniczne
Podczas korzystania przez Ciebie z księgarni internetowej Baobook.pl na urządzeniu
końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w
szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z
księgarni internetowej Baobook.pl, tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim
urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz
musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie
do koszyka lub schowka. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych
księgarni internetowej Baobook.pl, co umożliwia rozwijanie naszej księgarni zgodnie z
preferencjami naszych Klientów.
Pliki cookies nie zawierają danych, na podstawie których można ustalić czyjąś tożsamość.
Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego
ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Mogą one zostać wysłane
jedynie przez przeglądarkę do serwera, który je utworzył.
W trakcie korzystania przez Ciebie z księgarni internetowej Baobook.pl wykorzystujemy
poniższe rodzaje cookies:
● Cookies sesyjne - pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do
czasu wylogowania z księgarni internetowej Baobook.pl
● Cookies stałe - przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w
parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.
● Cookies Google - przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w
parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Tego typu pliki

służą do analizy statystycznej ruchu na stronie (Google Analytics) oraz do określania
preferencji reklam Google na innych stronach.
Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?
● niezbędne do działania księgarni internetowej - pliki te umożliwiają prawidłowe
działanie księgarni internetowej Baobook.pl, logowanie, nawigowanie oraz
dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie z
księgarni internetowej Baobook.pl jest niemożliwe;
● zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie księgarni
internetowej Baobook.pl. Brak tych plików uniemożliwi dokonanie transakcji;
● statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat
sposobu w jaki korzystasz z księgarni internetowej Baobook.pl;
● funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki
zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo
wpisywać loginu i hasła.
● społecznościowe - umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in.
Facebook), z których korzystasz, z księgarnią internetową Baobook.pl.
Co należy zrobić, jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?
Przeważnie ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies.
Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz dokonać
zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na
niezapisywaniu plików cookies na Twoim urządzeniu lub na każdorazowym informowaniu
Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po
wizycie w księgarni internetowej lub innym sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej. Należy pamiętać jednak o
tym, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić
korzystanie z księgarni internetowej Baobook.pl lub innych sklepów.
Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają,
że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.
Pozostałe informacje techniczne
Stosujemy najnowsze technologie i odpowiednie procedury ochrony danych osobowych, a
także nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych.
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z
wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące
ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr
100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane
przez administratora danych.

Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sklep@baobook.pllub adres
korespondencyjny Baobook, ul. Reymonta 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

