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POLITYKA PRYWATNOŚCI
nurthome.com

1.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

(1)

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi podstawowy zbiór zasad dotyczących

wykorzystywania przez NURT danych osobowych naszych klientów i użytkowników, niezależnie
od kanału lub środka (online lub osobiście) używanego do interakcji z NURTem.
(2)

Zasady określające sposób, w jaki sposób korzystamy z plików cookies i podobnych

technologii, które mogą być instalowane na urządzeniach końcowych naszych klientów
i użytkowników przez NURT lub podmioty dostarczające usługi informatyczne, z których
korzystamy zostały zebrane w Polityce plików cookies.
(3)

Wykorzystywanie danych osobowych przez NURT odbywa się w sposób przejrzysty

i zależy nam aby użytkownik naszych usług był świadomy skutków, jakie niesie ze sobą określony
sposób korzystania przez nas z jego danych, jak również praw, jakie przysługują mu w związku
z jego danymi
(4)

Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem informacyjnym, celem zapoznania się

z podstawą prawną korzystania z naszych usług dostępnych na niniejszej witrynie lub innych
podejmowanych przez nas czynności odsyłamy do Regulaminu. W niniejszej Polityce
Prywatności stosować możemy pojęcia i definicje określone w Regulaminie.
2.

ADMINISTRATOR DANYCH

(1)

Za przetwarzanie danych użytkowników niniejszej witryny oraz powiązanych z nią kont

w social mediach odpowiedzialna jest spółka pod firmą NURT HOME Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-606 Warszawa, ul. Antoniego Edwarda Odyńca nr 9/4
(NIP: 5213869204, REGON: 38368084800000, KRS numer: 0000791777, adres poczty elektronicznej:
hello@nurthome.com, zwaną w niniejszym dokumencie także Spółką, Usługodawcą lub NURTem), która

przetwarza dane osobowe użytkowników na niniejszej witrynie jako jej administrator. Oznacza
to, że jest ona jedynym podmiotem odpowiedzialnym za używanie i ochronę Państwa danych.
– adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: hello@nurthome.com
3.

ZAKRES I CEL UŻYCIA DANYCH

(1)

NURT używa wszystkie pozyskane dane użytkowników (uzyskane online lub osobiście),

między innymi, w celu zarządzania ich rejestracją, zarządzania zakupami produktów lub usług,
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obsługiwania zapytań oraz, jeżeli użytkownik sobie tego życzy, aby wysyłać mu powiadomienia
dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.
(2)

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych naszych użytkowników celem

wykonania umowy, którą użytkownik akceptuje w momencie zarejestrowania się na naszej
witrynie oraz podczas dokonywania zakupów lub korzystania z którejkolwiek z naszych usług
lub funkcji. Ponadto istnieją również inne przyczyny, takie jak możliwość obsługi zapytań lub
upoważnienie, udzielane nam przez użytkownika do wysyłania mu, między innymi, naszego
Newslettera poprzez wypełnienie formularza dostępnego na niniejszej witrynie lub innych
zgłoszeń użytkowników związanych, np. z okresowymi akcjami promocyjnymi w social mediach
(odbywających się na osobnych warunkach określonych w ich regulaminach).
(3)

W zależności od usługi lub funkcji, z której korzysta użytkownik, będziemy potrzebowali

różnych danych, które obejmują między innymi następujące informacje:
– dane umożliwiające identyfikację użytkownika (na przykład, imię, nazwisko, zdjęcie,
język i państwo, z którego użytkownik się z nami kontaktuje, dane kontaktowe, itd.);
– informacje finansowe i transakcyjne (np., dane dotyczące płatności lub karty płatniczej,
informacje dotyczące zakupów, zamówień, zwrotów, itd.);
– dane dotyczące połączenia, dane geolokalizacyjne i dotyczące przeglądania stron
internetowych ((na przykład dane lokalizacyjne, numer identyfikacyjny urządzenia lub
identyfikator wyświetlania reklam itp.);
– informacje handlowe (np., czy użytkownik jest zapisany do naszego Newslettera),
– dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika.
(4)

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne – jednakże:
(a) niektóre z nich mogą zostać być gromadzone w sposób pasywny i automatyczny

poprzez algorytmy działające na naszej witrynie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa. W takim wypadku korzystanie z naszych usług lub z naszego serwisu stanowi
dorozumianą zgodę na zbieranie i przetwarzanie takich danych, szczegółowo określonych w
Polityce plików cookies.
(b) niektóre dane są niezbędne do świadczenia usługi lub do udzielenia użytkownikowi
dostępu do konkretnej funkcji i bez ich podania korzystanie z naszych usług będzie niemożliwe..
Jeżeli użytkownik zdecyduje się nie udostępnić nam tych danych, nie będzie miał możliwości
skorzystania z tych usług lub funkcji.
(5)

W określonych, szczególnych przypadkach możemy otrzymać dane użytkownika od osób

trzecich, które skorzystały z określonych funkcji lub usług świadczonych za pośrednictwem
naszej witryny, np. przesłały użytkownikowi kartę podarunkową lub wysłały zamówienie na
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adres użytkownika. Wówczas przetwarzamy dane użytkownika wyłącznie w zakresie tej funkcji
lub usługi, zgodnie z treścią niniejszej Polityki Prywatności.
(6)

W przypadku rejestracji jako użytkownik naszej witryny, będziemy potrzebowali

przetwarzać dane osobowe zgodnie z postanowieniami naszego Regulaminu, aby móc ją
zidentyfikować, jako użytkownika oraz aby dać jej dostęp do poszczególnych funkcji, produktów i
usług, które znajdują się do dyspozycji zarejestrowanych użytkowników. Konto zarejestrowanego
użytkownika można w każdej chwili zamknąć.

4.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE UŻYTKOWNIKÓW?

(1)

NURT może udostępniać dane naszych użytkowników współpracującym ze Spółką

usługodawcami – wyłącznie w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i wyłącznie
wobec podmiotów, z którymi NURT ma podpisane stosowne umowy oraz które stosują tożsamą z
naszą politykę prywatności oraz ochrony danych osobowych.
(2)

Informujemy ponadto, że korzystanie z naszej platformy poprzez inne usługi

informatyczne (takiej jak media społecznościowe lub przeglądarki) wiąże się z gromadzeniem
przez właścicielu tych usług lub platform danych niezależnie od postanowień naszej Polityki
prywatności czy Regulaminu – dotyczy to także ewentualnych opcji loginu społecznościowego
lub innych form dostępu do naszej witryny.

5.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

(1)

Użytkownicy mają pełne prawo do dostępu, poprawy lub usunięcia swoich danych

osobowych. W niektórych przypadkach, posiadają również inne prawa, takie jak prawo do
wyrażenia sprzeciwu do wykorzystywania swoich danych lub do ich przenoszenia, co
wyjaśniamy

szczegółowo

poniżej.

Powyższe

nie

dotyczy

zanonimizowanych

danych

analitycznych zbieranych w sposób pasywny przez wykorzystywane na naszej witrynie
algorytmy.
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