Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych
Operatorem Serwisu jest Andrzej Spanopulos FAKR, Teresy 58, 91-348 Łódź
NIP: 7261008636
REGON: 470900484
1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu przez:
a. Dobrowolnie wprowadzanie w formularzu informacje.
b. Zapisywane w urządzeniach pliki cookies (tzw. "ciasteczka").
c. Zapisywanie logów serwera www przez operatora hostingowego KYLOS Sp. z o.o.,
funkcjonującego pod adresem www.kylos.pl
2. Informacje w formularzu
a. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
b. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
c. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim.
d. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez
Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
e. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
reklamacyjnego, realizacje zamówienia, wysyłkę towaru, lub kontaktu handlowego.
f. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym
niektóre usługi np. serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi
Operator Serwisu w tym zakresie prowadzi współpracę.
3. Informacja o plikach cookies.
a. Serwis korzysta z plików cookies.
b. Pliki cookies (znane również jako „ciasteczka”) ssą danymi informatyczne, a w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i służą
korzystaniu ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.
c. Podmiotem umieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
posiadającym do nich dostęp jest operator Serwisu.
d. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- do tworzenia statystyk, które mają na celu ulepszanie strony Serwisu;
- do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), co powoduje, że Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać danych logowania;
- do tworzenia profilu Użytkownika, który pozwala na dopasowanie wyświetlania dopasowanych
treści w sieciach reklamowych typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
e. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień czasu
przechowywania plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.
Istnieje również opcja automatycznego blokowania plików cookies. Więcej informacji na ten temat
znaleźć można w dokumentacji przeglądarki internetowej.
f. Należy pamiętać, że ograniczenie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.
g. Pliki cookies mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców.
h. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych zachowań Użytkownika w Serwisie.

