Polityka prywatności
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO)
chcemy przekazać Ci kilka informacji: Przede wszystkim zależy nam na
zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych
osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na
zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w
związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane
treści marketingowe. Jeżeli odpowiadają Państwo na tą wiadomość wyrażają
Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest Wytwórnia cukierków L. Pomorski i syn,
ul. Piasta 15 NIP: 529-155-63-30, dalej zwana Administratorem.
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w
wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane
podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej i
dopasowanej do Twoich preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które
pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację.
Zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania
ewentualnych nadużyć. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów
lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług
Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) .
Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?
Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody
lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich
danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich
przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi
do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody
wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie
uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej
wycofaniem.
Informacja o plikach Cookies
Pliki Cookies używane na naszych stronach służą do zapamiętania Twoich
ustawień, zamówień oraz wypełnianych formularzy tzw. autouzupełnianie.
Dzięki nim strona działa sprawniej i nie musisz ponownie wpisywać już raz
zapisanych informacji. Pliki Cookies nie przechowują danych osobowych a
jedynie zapamiętują Twoje preferencje. Cookies zapisywane są na urządzeniu, z
którego sam korzystasz nawet po opuszczeniu strony.
Jak się pozbyć zapisanych plików Cookies? W zależności od rodzaju
przeglądarki, z której aktualnie korzystasz opcja usunięcia znajdują się zwykle w
menu narzędzia, opcje internetowe, prywatność lub ustawieniu plików Cookies.
Jeżeli będziesz miał problem ze znalezieniem miejsca, w którym można usunąć
zapisane pliki Cookies na pewno znajdziesz te informacje w Internecie.
Pamiętaj, aby szukać informacji o swojej przeglądarce.

