Regulamin strony internetowej
„Twojwebshop.pl”
§1
Postanowienia wstępne
1. Strona internetowa Twojwebshop.pl, dostępna pod adresem internetowym
twojwebshop.pl prowadzony jest przez spółkę Easy Games sp. z o. o. z siedzibą pod
adresem ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa, KRS: 0000857754, NIP:
5252834405, REGON: 38694389200000. Spółka została zarejestrowana przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 5000 PLN w pełni opłacony.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze strony internetowej i określa zasady korzystania ze strony internetowej
zwanych dalej Klientami.
§2
Definicje
Dane osobowe w na stronie internetowej
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony
internetowego jest spółka Easy Games sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez spółkę za pośrednictwem strony internetowej,
aplikacji mobilnych, poczty e-mail, telefonu, aukcji internetowych i ogłoszeń zbierane są
w celu realizacji usług, w celu wysyłania Newslettera, wysyłania powiadomienia w
aplikacjach mobilnych (również o charakterze reklamowym), w celu odpowiadania na
zapytania Klientów, a także w celu umożliwienia korzystania przez Klienta z innych
aplikacji spółki Easy Games sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
3. Spółka może oferować sprzedaż towarów i usług na podstawie regulaminu sklepu
internetowego - https://twojwebshop.pl/pdf/online_store_regulations.php .
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych może skutkować brakiem dostępu do
korzystania ze strony internetowej lub części usług oferowanych przez Easy Games sp.
z o. o. z siedzibą w Warszawie.
6. Dane osobowe mogą być przetwarzanie i przekazywany innym podmiotom
współpracującym ze spółką jak np. firma doradcza, firma księgowa, biuro prawne, firmy
logistyczne, bank, firma informatyczna, hostingowa, służby państwowe, dostawcy
oprogramowania.
7. Wszelkie załączniki stanowią integralną cześć regulaminu strony internetowej.
8. Klient wyraża zgodę na transfer jego/jej danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu strony internetowej – polityka plików cookies
Niniejsza informacja dotyczy jedynie stron internetowych w domenie twojwebshop.pl tzn.
z wyłączeniem aukcji oferowanych np. na platformie Allegro.
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest spółka Easy Games sp. z o. o.
z siedzibą pod adresem ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa, KRS:
0000857754, NIP: 5252834405, REGON: 38694389200000. Spółka została
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 5000 PLN w pełni
opłacony.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) 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
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
5. 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.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych
w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „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.
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. 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 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).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
internetowej.
Skorzystano ze szablonu dostępnego na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/.

Załącznik nr 2 do Regulaminu strony internetowej – polityka prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz
zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.).
Właścicielem strony internetowej twojwebshop.pl jest spółka Easy Games sp. z o. o. z
siedzibą pod adresem ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa, KRS: 0000857754,
NIP: 5252834405, REGON: 38694389200000. Spółka została zarejestrowana przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Kapitał zakładowy 5000 PLN w pełni opłacony. Administratorem danych
osobowych jest prezes zarządu spółki.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Dane osobowe są pozyskiwane podczas rejestracji i korzystania ze stron należących
do spółki, podczas rejestracji i korzystania z aplikacji mobilnych spółki, w trakcie
kontaktu ze spółką np. drogą pisemną, drogą elektroniczną i/lub telefoniczną a także
podczas kontaktu ze spółką na innych platformach i serwisach jak Olx, Amazon,
Facebook Marketplace.
3. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newslettera,
wysyłania powiadomień o ofercie spółki (również o charakterze reklamowym),
w celu obsługi zapytań czy reklamacji.
4. Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek
danych osobowych.
5. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich
treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również
żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać
poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: contact@easygames.co lub drogą pisemną na adres spółki. Każda z w. w. osób ma prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Spółka uzyskuje m.in. następujące dane od Klientów:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, treść wysłanych
wiadomości do spółki, treść otrzymanych wiadomości od spółki, adresy ip, unikalny
numer urządzenia mobilnego, unikalny numer identyfikacyjny Google, Twitter
i Facebook w przypadku rejestracji i/lub logowania poprzez Google / Twitter,
Facebook.
7. Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane
i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiór danych osobowych
został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Administrator
chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
a) ograniczenie osób mających dostęp do danych osobowych
b) konieczność podania danych autoryzacyjnych (login i hasło)
c) zastosowanie dwuetapowego logowania, tam gdzie jest to możliwe
8. Serwis korzysta z plików cookies. Szczegółowa informacja o plikach cookies jest
w załączniku nr. 1.

9. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach
prawnie dozwolonych.
10. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
wynikającym z żądania.
11. Operator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby
udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja
Polityki Prywatności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio
zapisy Regulaminu strony internetowej oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

