Obowiązek informacyjny
Jakie dane zbieramy?
Potrzebujemy twojego adresu e-mail, imienia, nazwiska, danych firmowych oraz plik—w cookies, czyli
informacje o twojej sesji.
Kto jest adminstratorem?
Administratorem twoich danych jest: Nature Design Emilia Śliwińska, ul. Kopernika 1, 64-980
Trzcianka, NiP 7632067605
Jeśli masz jakieś pytania napisz na adres : biuro@slatelite.pl
O czym jeszcze muszę wiedzieć?
1.Dane są przetwarzane w celach marketingowych
2.Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda.
3.Dane są przetrzymywane na serwerach nazwa.pl i moga posiadać oni do nich dostęp.
4.Dane będą przechowywane do czasu, w którym osoba której dane dotyczą nie cofnie swojej zgody wtedy
zostaną bezzwłocznie usunięte.
5.Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania
zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania
danych.
6.Przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. 7.Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
Mamy nadzieję, że akceptujesz nasze zasady, Staramy się, żeby były one możliwie przejrzyste. Jeśli masz jakieś
pytania pisz na adres :

Polityka prywatności i ciasteczka
1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.
Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej
swojego pochodzenia, sw—j unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator Portal Inicjatywy Obywatelskiej jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego
użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
- Dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim
pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
- Przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkownik—w, analiza tych
statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trend—w,
statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
-

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plik—w (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe,
przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub
wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich
usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plik
—w (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne
opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość
przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plik—w (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć
dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis
(zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz
współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie
jej producenta.

