
POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.mensdepot.pl  

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Klientów  
i wykorzystywania plików cookies, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod 
adresem www.mensdepot.pl , zwanego dalej „Sklepem”. 

1. Dane osobowe 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klienta w związku z rejestracją i korzystaniem ze 
Sklepu www.mensdepot.pl przetwarzane są przez BEAUTY ROOM CONCEPT MICHAŁ HANYSZ, SŁAWOMIR 
POŻYCKI S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzezińska 27/29, 92-103, Łódź, Polska, posiadającą numer REGON: 
385167925 i numer NIP: 7282842439, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). 

Dane osobowe powierzone przez Klienta, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty 
elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są: 

• w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej 
realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez zamówień; 

• w celu realizacji składanych przez zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu 
internetowego www.mensdepot.pl;  

• w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od 
umowy (zwrotu towaru); 

• w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą 
elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe będą przetwarzane również w celu 
przekazywania informacji o Sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów 
oferowanych przez Sprzedawcę. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może 
uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w Sklepie 
Internetowym www.mensdepot.pl 

Klient powierzając swoje dane osobowe ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo 
żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane w koncie Klienta można samodzielnie edytować i usuwać 
(zakładka „Twoje konto”). 

1. Gromadzenie danych 

Zapytania HTTP kierowane do naszego serwera są przez nas przechowywane. Tym samym, znamy publiczne 
adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści na stronie internetowej www.mensdepot.pl. Przeglądane 
zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również: 

• czas nadejścia zapytania, 

• czas wysłania odpowiedzi, 

• nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

• informacje o przeglądarce użytkownika. 

Powyższe dane nie są łączone z konkretnymi osobami odwiedzającymi […] z zastrzeżeniem, o którym mowa w 
punkcie „Zarejestrowani Użytkownicy”. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie 
analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, czy na stronie nie pojawiły 
się błędy itp. 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania 
serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do 

http://www.mensdepot.pl/
http://www.bonbonkids.pl/
http://www.mensdepot.pl/
http://www.mensdepot.pl/
http://www.mensdepot.pl/


administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w 
administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech 
identyfikujących osoby odwiedzające serwis. 

1. Mechanizm Cookies na stronie www.mensdepot.pl; 

Przy korzystaniu z niektórych funkcji serwisu […] mogą być wykorzystywane tzw. pliki cookies – dane 
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika 
serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Nie zawierają one danych 
identyfikujących użytkownika serwisu i na ich podstawie nie możemy ustalić niczyjej tożsamości. Są one 
wykorzystywane m.in. do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu 
możemy np. dostosować ofertę do jego potrzeb i umożliwić mu korzystanie z konta Klienta bez konieczności 
każdorazowego logowania się do serwisu. 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach 
cookies. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji 
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 
użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 
indywidualnych potrzeb; 

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron 
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

• utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej 
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

• w ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) 
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są 
w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub 
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w 
urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu 
ich usunięcia przez użytkownika. 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. 
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach 
serwisu; 

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w 
zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 

• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 
internetowych serwisu; 

• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i 
personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego 
pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej 
dostosowanych do ich zainteresowań 

• „społecznościowe” – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, 
Google+). 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. 
Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia 
te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies 
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w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu 
użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach 
internetowych serwisu. 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również 
przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

1. Zarejestrowani Użytkownicy  

Wyjątkiem od powyższych zasad jest rejestracja użytkowników, którzy zakładają konto 
na www.mensdepot.pl oraz osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie ofert handlowych oraz informacji 
marketingowych, w tym wiadomości Newsletter drogą elektroniczną. 

W odniesieniu do podmiotów osób, które założyły konto na www.mensdepot.pl zbierane są następujące dane: 
imię, nazwisko, adres do wysyłki zamówień, e-mail, numer telefonu. W przypadku osób, które zgodziły się na 
przesyłanie informacji drogą elektroniczną odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do 
przesyłania tych informacji, informacje o adresach IP komputerów oraz dacie i czasie odczytywania 
wiadomości. 

1. Zmiany 

W przypadku zmiany polityki prywatności, Sklep internetowy www.mensdepot.pl zamieści odpowiednią 
modyfikację na niniejszej podstronie. 
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