POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podczas wizyty Użytkownika na stronie www.ogrodzeniawiklinowe.pl (dalej "Użytkownik")
automatycznie przetwarzane są dane związane z wizytą Użytkownika na stronie Sklepu np.
adres IP. Korzystając ze strony Sklepu, Użytkownik pozostaje nie mniej anonimowy tak
długo, jak sobie tego życzy.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może nastąpić dopiero w przypadku
dokonania rejestracji na Stronie z utworzeniem konta lub dokonania rejestracji
jednorazowej w celu złożenia zamówienia bez rejestracji, a także w przypadku
skorzystania z usługi subskrypcji newslettera.
W niektórych przypadkach identyfikacja Użytkownika i związany z nią zindywidualizowany
dostęp do strony Sklepu oparte są na plikach cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce
nie uniemożliwia korzystania ze strony Sklepu, ale może spowodować utrudnienia w
korzystaniu z tejże strony np. przy składaniu zamówienia.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Podmiotem
zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym
do nich dostęp jest Operator Sklepu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) Dostosowania zawartości strony Sklepu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
2) Zapamiętywania danych, takich jak
zamówienia czy danych logowania,

informacje
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formularzy

3) Identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych,
4) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony
Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości,
5) Utrzymania sesji Użytkownika strony Sklepu.
W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„Sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe" są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas

określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
„Wydajnościowe” są plikami umożliwiającymi zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze Strony.
„Funkcjonalne” są to pliki, które służą wzbogaceniu funkcjonalności strony Sklepu, bez
nich strona Sklepu będzie działała poprawnie, jednak nie będzie w pełni dostosowana do
preferencji Użytkownika.
Na strony Sklepu wykorzystywane są pliki cookies podmiotów trzecich:np.
Google ANALITICS - pliki, które umożliwiają prowadzenie statystyk odwiedzin Użytkownika
na Stronie,
Gemius S.A. – pliki, które umożliwiają prowadzenie statystyk odwiedzin Użytkownika na
Stronie,
Crieto GmbH - pliki, które służą prezentowaniu reklam dostosowanych do preferencji
Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,
Google Inc – pliki, które służą zbieraniu ogólnych i anonimowych danych statycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych oraz służą prezentowaniu reklam dostosowanych
do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,
Większość plików cookies podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach
poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat dostępna jest na stronach
internetowych tych podmiotów.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony 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. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach i plikach pomocy
wykorzystywanego przez Użytkownika oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Warunki przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz pozostałe regulacje
dotyczące warunków zachowania prywatności dostępne są w ramach Regulaminu Sklepu
dostępnego na stronie www.ogrodzeniawiklinowe.pl
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować
na adres: biuro@ogrodzeniwiklinowe.pl

