Polityka prywatności
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie kultowealkohole.pl
(zwanym dalej Serwisem) jest B2B Wine & Spirits Sp. z o.o. z siedzibą w 05-542 Łubna ul.
Łubińska 10.
2. B2B Wine & Spirits Sp. z o.o. powierza przetwarzanie danych osobowych swoim Partnerom
biznesowym w zakresie i zgodnie z celem przetwarzania wskazanym Użytkownikom w trakcie
procedury Rejestracji oraz zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych
osobowych.
3. B2B Wine & Spirits Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim w celu
realizacji innych celów przetwarzania niż wskazany w trakcie procedury Rejestracji
Użytkownika w Serwisie, chyba że udostepnienie tych danych odbywa się na żądanie
uprawnionych podmiotów i na podstawie właściwych przepisów prawa.

Rodzaje informacji przetwarzanych w Serwisie
4. W Serwisie są przetwarzane następujące rodzaje informacji:
a. Informacje, które przekazuje Użytkownik (dane osobowe). Informacje te służą w
Serwisie do realizacji zamówień, komunikowania się z Użytkownikiem, przekazywania
informacji handlowych i marketingowych (jeśli Użytkownik wyraził zgodę na
otrzymywanie takich informacji) oraz doskonaleniu Serwisu;
b. Informacje generowane i składowane automatycznie. Są to informacje niebędące
danymi osobowymi, jednak są one związane z Użytkownikiem. Do tych informacji
należą:
i. Informacje składowane na urządzeniu końcowym Użytkownika (cookies).
Podczas nawiązywania połączenia z Serwisem, z urządzenia Użytkownika jest
pobierany plik cookies, utworzony w trakcie poprzednich sesji
połączeniowych. Informacje z pliku cookies pozwalają na rozpoznanie
urządzenia i spersonalizowanie obsługi Użytkownika oraz realizację funkcji
statystycznych Serwisu. Polityka cookies jest dostępna tutaj:
https://kultowealkohole.pl/media/pdf/polityka_cookies.pdf.
ii. Informacja w logach serwera webowego. Każde połączenie Użytkownika z
Serwisem powoduje powstanie rekordu zawierającego następujące
informacje:
 adres IP użytkownika,
 nazwa i wersja przeglądarki,
 identyfikator użytkownika
 adres e-mail użytkownika
 rola użytkownika,
 data i czas wykonywania żądania,
 adres URL podstrony ,do której użytkownik uzyskał dostęp,
 numer portu za pośrednictwem, którego użytkownik uzyskał dostęp do
podstrony,







parametry, jakie zostały jawnie przekazane do podstrony (GET),
dane, jakie zostały niejawnie przekazane do podstrony (POST),
informacje o serwerze,
informacje na temat połączenia z serwerem,
status odpowiedzi, który informuje czy żądanie użytkownika zostało
zakończone powodzeniem czy też błędem
5. Pliki cookies mogą być kontrolowane i usuwane przez Użytkownika. Ich brak na urządzeniu
końcowym Użytkownika nie wpływa na funkcjonalność Serwisu.
6. Rekordy w logach serwera webowego są wykorzystywane do celów ewentualnych
postępowań w wypadku wykrycia naruszenia bezpieczeństwa, tzn. identyfikacji i śledzenia
prób nieuprawnionego dostępu do serwera, a także do celów analizy częstotliwości
dostępów do poszczególnych segmentów Serwisu. Te dane nie są udostępniane stronom
trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to obowiązek właściciela Serwisu wynikający z
przepisów prawa.
7. Informacje są przechowywane w Serwisie nie dłużej niż wynika to z potrzeb biznesowych
oraz właściwych przepisów prawa. Rekordy w logach serwera webowego są niszczone po pół
roku od momentu ich utworzenia.

Bezpieczeństwo informacji
8. Każda sesja połączeniowa między przeglądarką internetową a Serwisem jest zabezpieczona
protokołem SSL (Secure Socket Layer), który zapewnia szyfrowanie transmitowanych danych.
9. W Serwisie wdrożono fizyczne, teleinformatyczne i proceduralne zabezpieczenia
gromadzenia, przechowywania, archiwizowania i niszczenia informacji. Środki organizacyjne i
techniczne w systemie teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
spełniają wymagania określone w przepisach prawa dotyczących ochrony danych
osobowych.
10. Jest niezwykle istotne, aby Użytkownik należycie chronił hasło dostępu do swojego konta w
Serwisie. W wypadku korzystania z urządzeń publicznych lub współużytkowanych, po
zakończeniu działań w Serwisie należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę internetową.

Postanowienia końcowe
11. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, w wypadku zmiany
uwarunkowań biznesowych lub w celu dostosowania do zmiany przepisów prawa.
12. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować na adres e-mail
admin@kultowealkohole.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: B2B Wine &
Spirits Sp. z o.o. ul. Łubińska 10, 05-542 Łubna.

