Polityka prywatności
1.

Podstawa Prawna
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie
RODO.
Administrator Danych Osobowych
• Administratorem Panstwa danych osobowych jest firma Paweł Ławecki DEKOREK z siedzibą w 62200 Gniezno, Mnichowo 14A e-mail: aleprezencik@gmail.com tel: 723 147 667
Cel zbierania danych osobowych
• Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach
marketingowch Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes,
którym jest analityka internetowa.
Narzędzia analityczne
• Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmię Paweł Ławecki DEKOREK z
siedzibą w Gniezno 62-200 Mnichowo 14A, w celu marketingowym.
• Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda.
Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook.
Czas przetwarzania danych
• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości
marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do
odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
Prawa internauty
• Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do
czasu jej odwołania.
• Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
• Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics,
Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień
przeglądarki.
• W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
Administratorem Danych Osobowych.
•
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Polityka cookies
1. Cookie to niewielki plik tekstowy, który może być używany na przykład do gromadzenia
informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Niektóre pliki cookie i inne technologie wykorzystuje się do
wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika strony internetowej. Większość przeglądarek
internetowych domyślnie jest ustawiona na przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki,
aby ciasteczka były blokowane. Więcej informacji odnośnie cookie pod adresem:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
2. Niektóre pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania naszej strony. Jeśli zdecydujesz się je
zablokować niektóre aspekty witryny mogą nie funkcjonować poprawnie.
3. Wykorzystujemy cookie aby zoptymalizować działanie naszego serwisu i do zbierania
anonimowych statystyk.
4. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej
przeglądarki, aby cookies było blokowane. Zobacz jak wyłączyć tworzenie cookies w przeglądarce:
Opera
Firefox
Chrome
Internet Explorer
Safari

