POLITYKA PRYWATNOŚCI
DOTYCZĄCA USŁUG AMAZON
MARKETPLACE WEB SERVICE APIS

www.nethansa.com

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje w jaki sposób Nethansa Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Armii
Krajowej 116/19 81-824 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000192382 („my", „Nam", „Nasz" lub „Nethansa") przetwarza, udostępnia i
zabezpiecza dane osobowe przesyłane i pobierane za pośrednictwem Amazon Marketplace Web
Service (Amazon MWS) APIs, w tym Marketplace Web Service APIs.
Kategorie danych
Dane przesyłane i pobierane za pośrednictwem Amazon MWS APIs mogą obejmować dane zarówno
publicznie dostępne, jak i niedostępne publiczne, w tym dane osobowe Kupujących Amazon.
Przez „Klienta" rozumiemy każdą osobę lub podmiot, który dokonał zakupu produktów lub usług na
witrynach publicznych Amazon.
Dane osobowe Klientów przesyłane i pobierane za pośrednictwem Amazon MWS APIs i przetwarzane
przez nas mogą obejmować: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości
dołączanej do prezentów, status płatności, informacje o dokonanych zakupach.
Nasza rola
Jesteśmy właścicielem autorskiego systemu automatyzacji sprzedaży Clipperon, pozwalającego na
automatyzację procesów sprzedażowych i logistycznych oraz na zarządzanie sprzedażą produktów na
stronie Amazon w wygodny i prosty sposób. Ponadto zapewniamy Sprzedawcom różne usługi związane
z rynkiem Amazon.
Przez „Sprzedawcę" rozumiemy każdą osobę lub podmiot sprzedający w witrynach publicznych
Amazon.
Korzystamy z Marketplace APIs wyłącznie w celu ulepszenia oraz integracji systemów Sprzedawców z
systemem Clipperon oraz funkcjami i funkcjonalnościami wykorzystujących dostęp do Marketplace
APIs, w zakresie dopuszczonym przez Amazon.
Administratorem danych osobowych przesyłanych i pobieranych za pośrednictwem Amazon MWS APIs
i przetwarzanych przez nas w związku z systemem Clipperon i innymi usługami świadczonymi na rzecz
Sprzedawców jest Sprzedawca. Rola Nethansy w zakresie przetwarzania takich danych osobowych jest
ograniczona wyłącznie do roli podmiotu przetwarzającego takie dane w imieniu Sprzedawcy. W
związku z powyższym zawieramy umowę powierzenia przetwarzania danych ze Sprzedawcą.
Cel przetwarzania danych
Dane osobowe przesyłane i pobierane za pośrednictwem Amazon MWS APIs będą przetwarzane przez
nas, jako dewelopera i podmiotu przetwarzającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
prywatności, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i udokumentowanymi
poleceniami Sprzedawcy, wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych przez Kupujących na stronie
Amazon z udziałem Sprzedawcy.
Nie przetwarzamy danych osobowych przesyłanych i pobieranych przez Amazon MWS APIs dla
własnych celów.
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Okres przechowywania danych
Możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe przesyłane i pobierane za pośrednictwem
Amazon MWS APIs tak długo, jak to konieczne do realizacji zamówień, jednakże w każdym przypadku
nie dłużej niż 30 dni po wysłaniu zamówienia. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe są trwale
i bezpiecznie usuwane (zgodnie ze standardami branżowymi).
Możemy również wcześniej usunąć i/lub zwrócić jakiekolwiek dane osobowe Amazon, niezwłocznie po
otrzymaniu odpowiedniego żądania od Amazon.
Udostępnianie danych
Nie udostępniamy danych, zarówno indywidualnie oznaczonych lub zagregowanych, przesyłanych i
pobieranych za pośrednictwem Amazon MWS APIs w imieniu Sprzedawcy osobom trzecim, chyba że
wymaga tego prawo.
Bezpieczeństwo danych
Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych
przesyłanych i pobieranych za pośrednictwem Amazon MWS APIs, uwzględniając stan wiedzy
technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, aby:
(a) zachować bezpieczeństwo i poufność takich danych, do których uzyskujemy dostęp, które są
gromadzone, wykorzystywane, przechowywane lub przekazywane przez Nas;
(b) chronić takie dane przed znanymi lub racjonalnie przewidywanymi zagrożeniami dla ich
bezpieczeństwa i integralności, przypadkową utratą, zmianą, ujawnieniem i wszelkimi innymi
niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.
Wskazane środki obejmują między innymi:
(a) zapewnienie właściwego zarządzania danymi poprzez wdrożenie polityki ochrony danych
osobowych oraz prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania i kategorii czynności
przetwarzania;
(b) wdrożenie systemu kontroli dostępu do danych opartego o role w organizacji, w oparciu o
zasadę ograniczonego dostępu oraz podnoszenie świadomość Naszych pracowników;
(c)
wdrożenie procedur regulujących postępowanie w przypadku incydentów bezpieczeństwa, w
tym rejestrowanie i monitorowanie naszych systemów;
(d) wdrożenie środków technicznych, takich jak środki ochrony sieciowej, regularne tworzenie kopii
zapasowych danych, a także szyfrowanie przesyłanych i stacjonarnych danych, w tym
wykonanych kopii zapasowych.
Regularnie monitorujemy, weryfikujemy i aktualizujemy wdrożone środki techniczne i organizacyjne.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych objętych niniejszą Polityką Prywatności osobie, której
dane dotyczą, przysługują określone prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
prywatności, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).
W celu uzyskania dalszych informacji w tym zakresie prosimy o kontakt z danym Sprzedawcą, który jest
administratorem danych osobowych.
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Kontakt z nami
Wszelkie zapytania lub prośby dotyczące danych osobowych przesyłanych i pobieranych za
pośrednictwem Amazon MWS APIs w związku ze świadczonymi przez nas usługami, można kierować
do Nethansa w formie:
(a) elektronicznej na adres poczty e-mail: office@nethansa.com;
lub
(b) pisemnej na adres: Nethansa sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 116/19, 81-824 Sopot.
Zmiany
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności bez uprzedniego
powiadomienia.
Wszelkie zmiany w naszej Polityce Prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania
zaktualizowanej Polityki Prywatności na Naszej stronie internetowej. Jeśli zmienimy niniejszą Politykę
Prywatności, zaktualizujemy jej datę wejścia w życie u dołu.
Zalecamy okresową weryfikację niniejszej Polityki prywatności pod kątem ewentualnych zmian.
Data wejścia w życie: 12/08/2019
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Kontakt
Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej można kierować do Nethansa w formie:
(a) elektronicznej na adres poczty e-mail: office@nethansa.com;
lub
(b) pisemnej na adres: Nethansa sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 116/19, 81-824 Sopot.
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