POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji
Użytkownikach, obowiązujące w Serwisie krzewy-banasiak.pl
2. Administratorem Danych Osobowych („ADO”) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) jest Szkółka Krzewów
Ozdobnych Magdalena i Karol Banasiak (adres: Bryśki Kol. 16, 99-122 Góra św. Małgorzaty).
3. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego
minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane
Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz
zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek
innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww.
informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w
szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę
posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
4. Pilki cookies to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez
serwer na komputerze Użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do preferencji Użytkownika. Pliki cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu oraz unikalny numer.
5. Pliki cookies są wykorzystywane:
a) w zakresie niezbędnym do świadczenie usług w Serwisie,
b) w celach marketingowych i statystycznych,
c) w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych
badań na potrzeby własne celem polepszenia jakości usług w Serwisie.
6. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze
plików cookies, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą
danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do
instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub
trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
7. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
a) cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do
wylogowania ze Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
b) cookies „stałe”– pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
c) cookies podmiotów zewnętrznych posiadających własną polityką prywatności tj. Google Inc
(Google Analytics), Facebook Inc (facebook.com).
8. Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych i marketingowych, jak również w celu
dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkowników.
9. Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane w Serwisie przez okres do 30 dni.

10. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, by
nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Niedokonanie zmian
oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownik w przeglądarce internetowej może samodzielnie zarządzać plikami
cookies, poprzez:
a) akceptację obsługi cookies, z czym wiąże się pełny dostęp przez Użytkownika do opcji
oferowanych w Serwisie,
b) zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych w witrynach internetowych,
c) określania indywidualnych ustawień dla różnych rodzajów plików cookies,
d) blokowania lub usuwania plików cookies.
- więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików cookies można odnaleźć w
ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może
spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

