
 

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES  
SKLEPU INTERNETOWEGO NOVAQUCHNIA.PL 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka NOVA QUCHNIA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Węgrzcach (adres siedziby i adres do 
korespondencji: ul. C4/4, 32-086 Węgrzce); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000370586; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla 
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w 
wysokości: 10.000 zł.; NIP: 5130211560; REGON: 121307331; adres poczty elektronicznej: sklep@novaquchnia.pl - 
zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. 

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 
sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 
2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w 
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla 
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci 
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

2. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE 
2.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i 

zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, 
laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep 
Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. 

2.2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony 
internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach: 

2.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani; 

2.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia; 

2.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu 
Internetowego; 

2.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących 
kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego; 

2.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz 
badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy. 

2.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików 
Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej 
przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć 
możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ 
na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki 
Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia). 

2.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z 
plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez 
ustawienia przeglądarki internetowej. 

2.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w 
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na 
poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 

• w przeglądarce Chrome 

• w przeglądarce Firefox  

• w przęglądarce Internet Explorer  

• w przeglądarce Opera  

• w przeglądarce Safari 



 

 

2.6. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do 
generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i 
anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są 
ujawniane osobom trzecim. 


