POLITYKA PRYWATNOŚCI
Preambuła
STOKROTKA Agencja Reklamowa Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników
odwiedzających adres dlazdrowychzebow.pl. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane
pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.
Administratorem danych osobowych jest Mars Polska Sp. z o.o. zarejestrowany przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000313462 kapitał zakładowy 241
312 100,00 zł, ul. Kożuszki-Parcel 42, 96-500 Sochaczew, NIP 782-24-41-254.
Przetwarzającym dane osobowe jest STOKROTKA Agencja Reklamowa Spółka z o.o. zarejestrowany przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000630640, kapitał zakładowy 101.000 zł, ul. Woźna 14/1 61-777 Poznań, NIP7831745321.
Strona dlazdrowychzebow.pl może posiadać linki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności
za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę
internetową zapoznać się z ich polityką prywatności.
Poniższy tekst określa warunki korzystania z naszej strony oraz jej politykę prywatności.
Jakie dane zbieramy o użytkowniku?
Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas
twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, 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 administrowania serwerem.
Dodatkowo nasza strona gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj,
przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy.
Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych
umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą telefonu, poczty e-mail, formularza kontaktowego itp. przekazujesz nam swoje
dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania itp. Dane te wykorzystywane są w celu kontaktowym
– sporządzeniu odpowiedzi na pytanie. Natomiast w momencie rejestracji nowego użytkownika, Twoje dane są
zachowywane w zabezpieczonej bazie danych na potrzeby realizacji zamówienia.
Podanie przez Ciebie danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jest dobrowolne.
Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobom trzecim?
Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie lub w celu
realizacji złożonego przez Ciebie zapytania.
Dane, które nam przekazujesz, takie jak Imię, Nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres mailowy itd. Mogą
być przez nas przekazywane drukarni i firmie kurierskiej DHL w celu realizacji zamówienia, firmom płatniczym i księgowym
w celu realizacji płatności.
W ramach naszej działalności, w celu wypełnienia naszych zadań współpracujemy także z zewnętrznymi usługodawcami.
Dane osobowe mogą być im udostępniane, wyłącznie jednak na wskazane powyżej potrzeby.
Zapewniamy, że nie udostępniamy Państwa danych innym firmom bądź organizacjom. W żadnych okolicznościach
Państwa adres e-mail ani inne dane nie zostaną przez nas wykorzystane w jakimkolwiek celu bez Państwa zgody.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane aż do czasy wycofania Twojej zgody.
Masz prawo dostępu do danych – możesz je sprostować, ale także sprzeciwić się ich przetwarzaniu.
Zawsze możesz cofnąć udzieloną nam zgodę – w każdym momencie.

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?
W każdej chwili możesz zadać nam pytanie dotyczące naszej Polityki Prywatności wystarczy, że skontaktujesz się z nami:
STOKROTKA
Agencja
Reklamowa
Spółka
z
o.o.
ul.
Woźna
14/1
61-777
Poznań,
e-mail:
dlazdrowychzebow@stokrotka.com.pl tel. +48 782030101
Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Strona dlazdrowychzebow.pl wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają
działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje
serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
Więcej informacji o ciasteczkach możesz znaleźć tutaj: http://wszystkoociasteczkach.pl
Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na
tej podstronie.

