Twoje dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Z.P.H.O. Modis Lidia Kielar z siedzibą w Sanoku.
Zawsze możesz poprawić, sprostować swoje dane, cofnąć zgodę w dowolnym momencie, a nawet żądać
przeniesienia lub usunięcia danych. Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak to będzie niezbędne,
aby zabezpieczyć Twoje prawa (np. okres rękojmi lub przedawnienia, gdy kupujesz produkt). Jeżeli masz
jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy info@sentimentaljourney.design. Twoje
bezpieczeństwo i zaufanie jest dla nas najważniejsze!
Pamiętaj, że zawsze możesz też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą w Warszawie.
Polityka COOKIES

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone
są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
○ dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
○ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Sklepu 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 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.
6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
○ „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Sklepu;
○ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
○ „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Sklepu;
○ „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
itp.;
○ „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym

Użytkownika. Użytkownicy Sklepu 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 Sklepu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą
być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pllub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
11. Chcemy być blisko potrzeb naszych Użytkowników dlatego analizujemy zanonimizowane
informacje na temat Użytkowników naszej strony. W tym celu korzystamy z kodu Google Analytics
oraz Google AdWords. Są to narzędzia do analityki internetowej, które pomagają nam
udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe
informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych
Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych
plików cookies do analizowania działań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania
informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w
Serwisie, z jakiej witryny trafił na naszą stronę, jakiej rozdzielczości ekranu jest jego urządzenie,
jakie przeglądał Usługi na naszej stronie etc.
12. Każdy Użytkownik może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej
uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć.
Użytkownik decyduje o przetwarzaniu plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki
internetowej.
13. Informujemy, że ograniczenia stosowania technologii określonych w ust. 11 i 12 mogą negatywnie
wpłynąć na prawidłowość i wygodę działania naszej strony dla Użytkowników.
14. Dostępne narzędzia do blokowania można znaleźć pod adresem: https://tools.google.com/dlpag

