Polityka prywatności oraz regulamin
Definicje

administratorem danych osobowych jest Marcin Grabkowski, adres kontaktowy:
marcin@codepro.site
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
- realizacja zamówionych usług
- prezentacja oferty lub informacji
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
wprowadzone do systemów Operatora.
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
„ciasteczka”)
- poprzez utrzymywanie dokumentacji zakupów w celu tworzenia wykresów i
historii zakupów danego sklepu dla podglądu właściciela sklepu
Regulamin

1. Sklepy
1.1 Jeśli support uzna, że sklep jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem serwer może zostać zablokowany.
1.2 Administracja ma prawo odrzucić aktywację sklepu zawierającego treści łamiące
regulamin lub prawo polskie.
1.3 Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane w obrębie sklepu
treści.
1.4 Sklepy, które mają w nazwie wulgaryzmy mogą zostać zablokowane z tego
względu
1.5 Sklepy sprzedające produkty niezgodne z opisem w ofercie biorą za swoje
czyny pełną odpowiedzialność.
1.6 Administracja GShops.pl nie bierze odpowiedzialności za treści dodawane przez
naszych użytkowników. Jeśli dostaniemy zgłoszenie o łamaniu przez naszego
klienta regulaminu lub prawa polskiego natychmiastowo zweryfikujemy sklep i gdy ta
informacja się potwierdzi, zostanie zablokowany.
1.7 W panelu GShops.pl jest możlwiość zakupu punktów - punkty nie podlegają
zwrotowi.
1.8 Sklep można zakupić za pomocą zgromadzonych w panelu punktów.
1.9 Każdy sklep musi dostarczyć oraz udostępnić regulamin, który koniecznie musi
pojawić się w zakładce ‘regulamin’.

2. Etap testów
2.1 Podczas testów prawdopodobne będą zaburzenia działania sklepów, w tym
resety.

3. Reklamy
3.1 Reklamy muszą być o tematyce zbliżonej do tematyki IT.
3.2 Administracja serwisu nie ma obowiązku akceptacji reklamy, jeśli przed
usunięciem reklamy nastąpiła opłata z tę reklamę, środki zostaną zwrócone.
3.3 Reklamy nie są wyświetlane na sklepach klientów, a jedynie w panelu oraz na
stronie głównej serwisu gshop.

4. RODO
4.1 Serwis zbiera od użytkownika takie dane jak: login, email, hasło, datę rejestracji
oraz historię operacji.
4.2 Usługobiorca ma prawo do wglądu w swoje dane po kontakcie z usługodawcą.
4.3 Usługobiorca ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez zgłoszenie tego
faktu usługodawcy.
4.4 Administratorem baz danych jest usługodawca.

5. Polityka prywatności
5.1 Każdy użytkownik ma prawo zażądać usunięcia wszystkich swoich danych wiąże się to z utratą sklepu.
5.2 Dane zgromadzone w obrębie serwisu nie są udostępniane osobom trzecim.
5.3 Staramy się dobierać najlepsze możliwe sposoby zabezpieczania danych - co
wiąże się z częstymi aktualizacjami z najlepszymi dostępnymi na rynku sposobami
obrony danych.

6. Zasady korzystania z serwisu
6.1 Warunkiem do korzystania w pełni z serwisu jest założenie przez użytkownika
konta w serwisie.
6.2 Usługobiorcy nie wolno udostępniać swoich danych (loginu/hasła/adresu-email
oraz innych poufnych danych) osobom trzecim.
6.3 Usługobiorca w serwisie ma obowiązek do zachowania kultury słownej i nie
używanie słów powszechnie uważanych za wulgarne.
6.4 Usługobiorca może wykorzystywać serwis tylko do takich celów do jakich został
stworzony. Pliki cookies Serwis przechowuje pliki cookies za pośrednictwem Google

Analytics w celu przygotowania statystyk odwiedzin serwisu. Dodatkowo GShop
przechowuje w plikach cookies dane sesyjne, takie jak: login, identyfikator
użytkownika.

