POLITYKA PRYWATNOŚCI ogrodwcentrum.pl
DEFINCJE
•
•
•

Strona/Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem http://ogrodwcentrum.pl
Użytkownik – podmiot korzystający ze Strony/Serwisu
Administrator – Operator strony ogrodwcentrum.pl

DANE OSOBOWE
Podanie danych przez Użytkownika jak również zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna.
Dane podane przez Użytkownika są przetwarzane w zakresie i w celu na jaki wyraził zgodę.
Użytkownik ma prawo do wglądu, aktualizacji i do usunięcia swoich danych – w tym celu prosimy o
wysłanie żądania na adres kontakt@ogrodwcentrum.pl.
Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem
danych osobowych przez Administratora.
Kontakt z użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem podanego przez niego adresu poczty
elektronicznej.
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu
przesyłania Użytkownikowi Newslettera z informacją o nowych artykułach pojawiających się na
Stronie.
Dane podane w polu Dodaj komentarz są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania filtru
antyspamowego i nie są przetwarzane w innym zakresie, chyba że Użytkownik zaznaczy jedną lub
więcej opcji dostępnych pod polem Dodaj komentarz (tj. Pamiętaj moje dane w tej przeglądarce
podczas pisania kolejnych komentarzy, Powiadom mnie o kolejnych komentarzach przez email,
Powiadom mnie o nowych wpisach przez email.).
PLIKI COOKIES
Strona wykorzystuje pliki cookies1 przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz
zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową.
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,
b)
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c)

umożliwienia zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

Pliki cookies wykorzystywane są również przez strony zewnętrzne takie jak m.in. należące do Google,
Facebook, Twitter, tumblr, LinkedIn, Pinterest. Plik zapisywany jest, gdy przeglądarka uzyska dostęp
do odpowiedniej strony. Pliki cookies wykorzystywane są zgodnie z odpowiednimi politykami
prywatności dostępnymi po kliknięciu w odpowiednią nazwę.
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