
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE 

DADOS 

PESSOAL 

De acordo com o Regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho (UE) 

2016/679 de 27 de abril de 2016 sobre a proteção das 

pessoas singulares em 

em conexão com o processamento de dados pessoais 

e de forma gratuita 

o fluxo de tais dados (Regulamento Geral de 

Proteção de Dados), chamado 

doravante denominado GDPR, foi estabelecido: 

Esta Política de Privacidade estabelece as regras para 

coleta, processamento e 

uso de dados pessoais obtidos de você pela loja 

site LadneFelgi.pl, executado no endereço 

ladnefelgi.pl (doravante 

chamado de Site) por LadneFelgi.pl Ewelina 

Taraszkiewicz Spółka 

Komandytowa com sede em Suwałki, na ul. 

Władysława Łokietek 86E, 

(doravante referida como a Loja Online). 

A loja online faz todos os esforços para fornecer 

respeitar sua privacidade e proteção das informações 

fornecidas 



dados pessoais ao usar o site e fazer compras sob 

armazenar e tomar todas as medidas necessárias para 

o efeito. 

QUE DADOS SÃO RECOLHIDOS PELA LOJA 

ONLINE 

AUTOMÁTICO AO USAR 

SITES? 

A loja online não recolhe automaticamente quaisquer 

dados, z 

exceto os dados contidos nos cookies durante o 

mesmo uso 

do Sítio. 

Cookies são pequenos arquivos de texto enviados 

pela loja online e 

armazenados em seu computador contendo certas 

informações 

relacionados ao seu uso do Site e da Loja Online. 

Os cookies utilizados pela loja online podem ser 

temporária ou permanente. Os cookies temporários 

são excluídos no momento 

fechando o navegador, enquanto os cookies 

persistentes são armazenados 

também após o seu uso do site e eles são usados para 

armazenar informações como sua senha ou login, o 

que agiliza 



e facilita o uso do Site. 

Em qualquer caso, você pode bloquear a instalação 

de cookies 

ou exclua cookies permanentes usando suas opções 

navegador da web. Em caso de problemas, 

aconselhamos a utilização do arquivo 

ajuda do navegador ou entre em contato com o 

fabricante do navegador, z 

que você usa. 

Além dos cookies, a loja online também pode coletar 

dados 

habitualmente recolhidos pelos administradores do 

sistema em 

dentro do chamado logs ou arquivos de log. As 

informações contidas nos logs podem 

incluem, entre outros Seu endereço IP, tipo de 

plataforma e navegador 

site, provedor de Internet e o endereço do site a partir 

do qual você entrou 

Você ao Site. Certas páginas dentro do Site e outras 

medidas 

comunicação com você pode incluir o chamado "Web 

beacons" (ex. 

fotos eletrônicas). Web beacons permitem que você 

receba informações 



como, por exemplo, o endereço IP do computador no 

qual o site foi carregado 

cujo web beacon foi postado, URL da página, tempo 

de carregamento 

páginas, tipo de navegador, bem como informações 

contidas em cookies, para fins 

avaliar a eficácia de nossos anúncios. Esses dados 

serão arquivados e 

usado para análise estatística e avaliação de tráfego 

global 

Usuários do site. Esses dados não serão combinados 

com os fornecidos por 

Você com dados pessoais. 

QUE DADOS SÃO RECOLHIDOS PELA LOJA 

ONLINE DURANTE 

INSCRIÇÃO E COMPRA? 

Tratamento de dados pessoais fornecidos por 

Cliente de LadneFelgi.pl (doravante: "Cliente") 

durante a ativação do serviço ocorre em 

nos termos do art. 6 seg. 1 aceso. b GDPR para fins 

de desempenho 

serviços da LadneFelgi.pl e emissão de documentos 

contabilísticos, bem como 

com base no consentimento expresso nos termos do 

art. 6 seg. 1 aceso. um GDPR em 



processamento dos dados pessoais do Cliente para 

fins de marketing. 
 

A loja online irá recolher os seguintes dados pessoais 

seus 

através do Site e outras formas de comunicação, em 

caso de 

fazer compras e o processo de registro no site: 

1) sobrenome e nome próprio, 

2) endereço registrado para residência permanente, 

3) endereço de correspondência, se diferente do 

endereço registrado, 

4) endereço de e-mail, 

5) número de telefone. 

O fornecimento dos dados acima é voluntário, mas 

necessário para o propósito 

registro e compra no Site. 

ADMINISTRADOR DOS SEUS DADOS 

PESSOAIS 

É: 

LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka 

Komandytowa 

ul. Władysław Łokietek 86E 

16 - 400 Suwałki 

O administrador não usará os dados pessoais dos 

Compradores em 



outros fins que não os indicados no Regulamento. Se 

esses dados forem 

utilizado de forma diversa da execução da Ordem, 

deve resultar de 

disposições do Regulamento. 

Os dados pessoais do Comprador processados pelo 

Administrador ocorrem 

com base no interesse legítimo do Administrador, nos 

termos do art. 

6 seg. 1 aceso. f) GDPR, para fins de: 

comercialização de produtos ou serviços próprios, 

perseguir ou garantir reivindicações e nos termos do 

art. 6 seg. 1 aceso. e) 

e f) GDPR, para: 

1. Elevar o padrão de serviço e melhor adequação à 

oferta, 

O administrador pode utilizar sistemas de 

recomendação, cuja ideia é 

que eles perfilam o cliente no contexto de suas 

preferências de compra. Administrador 

não leva ao Comprador com base no perfil descrito 

decisões automatizadas a que se refere o art. 22 seg. 1 

e 4 GDPR, 

2. Determinar, investigar e fazer cumprir as 

reivindicações, 



3. Respostas às perguntas e solicitações do 

Comprador, 

4. Elaboração de análises e resumos das necessidades 

internas do Administrador. 

O administrador armazenará os dados pessoais do 

Comprador até o momento 

a expiração do prazo de prescrição para reclamações 

resultantes do contrato celebrado 

ou pelo período exigido por disposições separadas 

sobre obrigações 

fiscal e contábil e dependendo de qual período 

terminará 

mais tarde. Após este prazo, os dados pessoais do 

Comprador serão 

processados pelo Administrador nos termos do art. 6 

seg. 1 aceso. f) GDPR, ou seja 

para fins decorrentes de interesses legítimos 

prosseguidos 

pelo Administrador para fins de campanhas 

publicitárias realizadas. 

Se o processamento de dados pessoais pelo Operador 

ocorrer em 

com base no consentimento dado pelo cliente referido 

no art. 6 seg. 1 aceso. e) 



GDPR, o cliente tem o direito de retirar o 

consentimento a qualquer momento sem 

afetar a legalidade do processamento que foi 

realizado em 

com base no consentimento antes da sua retirada. 

Você tem o direito de acessar seus dados pessoais 

e o direito de corrigi-los. Para exercer este direito, 

por favor, 

usando a opção em sua conta ou no seguinte 

endereço: e-mail: 

biuro@ladnefelgi.pl, telefone: 87 737 19 00. 

MARKETING DE LOJA ONLINE 

Desde que tenha dado o seu consentimento 

(assinatura da newsletter), fornecido por 

Seu endereço de e-mail será usado para fins de 

marketing 

próprios produtos LadneFelgi.pl. O consentimento 

pode ser retirado a qualquer momento 

tempo enviando um e-mail para o endereço 

biuro@ladnefelgi.pl ou digitando 

seu endereço no campo de assinatura da newsletter 

no rodapé da página. 

COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES 

Para a execução do contrato, a loja online poderá 

disponibilizar os 



Seus dados para as seguintes entidades: 

IAI S.A. com sede em Szczecin, Aleja Piastów 30, 

71-064 Szczecin, como 

Operador IdoSell Shop para atendimento abrangente 

de pedidos, 

emissão de documentos contábeis 

UPS Polska Sp. z o.o. para realizar os embarques; 

InPost Sp. z o.o. para realizar os embarques; 

General Logistics Systems B.V. (GLS) para o 

processamento de embarques; 

Google Ing. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain 

View, CA 94043, via 

vincular contas da loja ao Google Analytics para 

análise estatística 

tráfego e diagnóstico; 

Google Ing. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain 

View, CA 94043, via 

promovendo nosso site nos resultados de pesquisa e 

em 

sites de terceiros; 

Dotpay Sp. z o.o., com sede em Cracóvia, 30-552 

Cracóvia, na Rua Wielicka 

72 para aceitar pagamentos; 

PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. para aceitar 

pagamentos; 



Banco Santander Consumer S.A. se você quiser usar 

parcelado 

crédito; 

Credit Agricole Bank Polska S.A. se você quiser usar 

parcelado 

crédito; 

BNP Paripas se pretender utilizar as prestações do 

empréstimo; 

Escritório de contabilidade ABACUS Bogdan 

Cichocki ul. Patli 13, 16-400 Suwałki. 

Nesses casos, a quantidade de dados transferidos é 

limitada a 

o mínimo exigido. 

Além disso, as informações que você fornece podem 

ser compartilhadas 

autoridades públicas competentes, se exigido pelas 

autoridades competentes 

lei. 

INTEGRAÇÃO DE LOJAS CONFIÁVEIS 

Há um Trustbadge Trusted Shops integrado em nosso 

site, que 

é usado para exibir nossa marca de confiança Trusted 

Shops e as avaliações coletadas 

sobre compras em nossa loja, bem como apresentar a 

oferta de produtos 



Lojas confiáveis disponíveis para compradores após 

fazer um pedido em nossa loja. 

O acima serve para proteger nossa parte 

esmagadoramente justificada legalmente 

interesse que consiste no funcionamento óptimo da 

nossa oferta em 

mercado. O Trustbadge e os serviços nele anunciados 

constituem uma oferta 

Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 

Colônia. 

No caso de chamar o Trustbadge, o servidor lembra 

automaticamente o chamado 

logs do servidor, contendo, por exemplo, seu 

endereço IP, data e hora de acesso, 

a quantidade de dados transferidos e o provedor de 

serviços solicitante (dados 

acesso) e documenta a chamada. Acima de dados de 

acesso não estão sujeitos a 

análise e são substituídos automaticamente dentro de 

sete dias 

fechando a página. 

Outros dados pessoais só serão transferidos para 

Trusted Shops se após 

quando o pedido for concluído, você escolhe 

voluntariamente usar 



de produtos Trusted Shops ou já se registou para o 

efeito 

usando-os. Nesses casos, o acordo celebrado aplica-

se 

por você de Lojas Confiáveis. 

USO DE PLUGINS SOCIAIS 

Nosso site usa os chamados plugins sociais 

("Plugins") de redes sociais. 

Ao exibir nosso site contendo tal plug-in, você 

o navegador estabelecerá uma conexão direta com os 

servidores do Facebook, 

Google, Twitter ou Instagram. 

Finalidade e escopo da coleta de dados e seu 

processamento posterior i 

utilização por parte dos prestadores de serviços, bem 

como a possibilidade de contacto e 

Seus direitos a esse respeito e a possibilidade de fazer 

configurações 

garantindo a proteção de sua privacidade estão 

descritos na política 

privacidade dos prestadores de serviços: 

http://www.facebook.com/policy.php 

https://twitter.com/privacy 

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.ht

ml 



https://about.pinterest.com/de/privacy-policy 

Se você não deseja que as redes sociais sejam 

atribuídas 

dados coletados ao visitar nosso site 

diretamente ao seu perfil em um determinado site, 

antes de visitar nosso site 

site, você deve sair deste site. Você também pode 

impedir completamente que quaisquer plugins sejam 

carregados na página usando 

extensões apropriadas para o seu navegador, por 

exemplo, bloqueando 

scripts usando "NoScript" (http://noscript.net/). " 

MEDIDAS TÉCNICAS E SEUS DEVERES 

A loja online faz todos os esforços possíveis para 

proteger 

Seus dados e protegê-los contra as ações de terceiros. 

Nós aplicamos 

toda a segurança necessária para os servidores, 

conexões e o Site para fins 

proteger seus dados. Todas as conexões relacionadas 

à execução 

por seus pagamentos eletrônicos, se você escolher 

esta opção, 

ocorrerá em uma conexão criptografada segura. 



No entanto, as ações que tomamos podem revelar-se 

insuficientes, se 

você mesmo não segue as regras de segurança. Em 

particular, devem 

Você mantém seu login e senha do Site confidenciais 

e não os divulga 

terceiros. Por favor, note que a loja online não 

reembolsará 

solicitar que você os forneça, exceto ao fazer login no 

O site. Para impedir que as pessoas usem sua conta 

pessoas não autorizadas, faça logout após terminar de 

usar Sites. 

COMO VOCÊ PODE USAR 

TENDO DIREITOS? 

Você tem a opção de visualizar e editar seus dados 

em qualquer 

tempo dentro do Site, após fazer login usando seu 

endereço de e-mail e 

senhas. Em uma situação em que você esqueceu sua 

senha ou se esqueceu sua senha 

problemas com o login, por favor contacte-nos em: 

biuro@ladnefelgi.pl. 

Você tem o direito de solicitar informações sobre o 

conteúdo armazenado 



em seus dados, bem como o direito de solicitar 

alterações, 

bloqueio ou exclusão de dados, bem como o direito 

de retificação de erros, 

complementar ou atualizar seus dados. Você também 

tem 

a opção de se opor ao processamento de seus dados 

dados pessoais para fins de marketing. Para o efeito, 

contacte-nos em 

em: biuro@ladnefelgi.pl. 

OUTROS SITES 

Como parte do Site, pode haver links para outros 

sites de tempos em tempos 

Internet. Esses sites operam independentemente do 

site e 

não são de forma alguma supervisionados pela loja 

online. Essas partes podem 

têm suas próprias políticas de privacidade com as 

quais recomendamos 

conhecer. A loja online não se responsabiliza pelas 

regras 

manipulação de dados nessas páginas. 

PERGUNTAS E RESERVAS 

Dúvidas e preocupações sobre esta Política de 

Privacidade podem ser 



por você perguntou em: biuro@ladnefelgi.pl. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Em assuntos não cobertos por este Regulamento, 

aplique 

têm as disposições do Código Civil e os atos 

relevantes da lei polonesa, um 

também o direito da União Europeia, em particular o 

GDPR. 

2. Os regulamentos não limitam quaisquer direitos do 

comprador que é 

consumidor, a que tem direito devido à 

regulamentação aplicável 

jurídico. Em caso de conflito entre os Regulamentos, 

um 

lei aplicável, concedendo permissões 

A lei aplicável terá precedência sobre os 

consumidores. 

3. Regulamentos, Política de Privacidade e Proteção 

de Dados Pessoais 

estão disponíveis para todos os Compradores em 

versão eletrônica no site Armazenar. 
 


