Polityka Prywatności ZdroweDodatki.pl
ZdroweDodatki.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce
Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz
serwis.
Dane osobowe
W czasie korzystania z serwisu ZdroweDodatki.pl, możesz zostać poproszony o podanie
niektórych danych osobowych. ZdroweDodatki.pl nigdy, pod żadnym pozorem nie
udostępnia danych kontaktowych swoich użytkowników osobom/firmom trzecim.
Ochrona prywatności
1.

Usługodawca gwarantuje użytkownikom ZdroweDodatki.pl prawo wyboru w
zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

2.

Usługodawca w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych
osobowych użytkowników.

3.

Usługodawca umożliwia korzystanie ze swoich stron w sposób anonimowy.

4.

Usługodawca, oświadcza, iż gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia
końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Usługodawcy w tym:
informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające
datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na
temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe
działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do
potrzeb Użytkownika.

5.

Dane użytkowników Usługodawca wykorzystuje się w następujących celach:
świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach
Usługodawcy i osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub
promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na
tego typu działania.

6.

Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego
wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
a.

po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej
Usługi,

b.

w

postaci

zagregowanej

charakteryzującej

populację

użytkowników

ZdroweDodatki.pl aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.
Ochrona danych osobowych
1.

Usługodawca zastrzega, że w przypadku korzystania z formularza kontaktowego
lub newslettera, użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych
osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Usługodawcę
zgodnie z obowiązującym prawem.

2.

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Usługodawca który
przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem
oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna, , chyba, że nota prawna
umieszczona bezpośrednio stanowi inaczej.

3.

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz
wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których
dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas
takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o
świadczenie usług.

Cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
ZdroweDodatki.pl
Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy ZdroweDodatki.pl mogą dokonać w
każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika ZdroweDodatki.pl.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
ZdroweDodatki.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych
umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia rozpoznania Ciebie i
dostosowania ZdroweDodatki.pl do Twoich potrzeb.
ZdroweDodatki.pl wykorzystuje cookies do:
1. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania ZdroweDodatki.pl (sesja trwa 30
dni, po czym cookie jest kasowane);
2. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania ZdroweDodatki.pl.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz
zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę
internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki
internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z
ZdroweDodatki.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
Google Analytics (cookies)
ZdroweDodatki.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron
internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa
„cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu
umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika
(włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez
nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez
użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów
witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach
internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te
informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie
przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje
w imieniu Google.
Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi
w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie
ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie
z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej
witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google
dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

