● POLITYKA PRYWATNOŚCI ●
ZBIERANE DANE
 Strona Brzozowy-cukier.pl automatycznie zbiera dane dotyczące Twojej wizyty, takie jak
adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny oraz dane geograficzne jak kraj i miejscowość.
Jeśli zdecydujesz pozostawić komentarz na naszym blogu lub dokonać zakupu, poprosimy
Cię także o inne dane niezbędne do wykonania tej czynności.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH
 Pozyskanych danych nie sprzedajemy ani nie udostępniamy osobom trzecim, z wyjątkiem
sytuacji, w której jest to niezbędne do wykonania zlecenia (np. przez współpracującą z nami
firmę kurierską w celu dostarczenia przesyłki) lub gdy wymagają tego przepisy prawa,
zgodnie z procedurami wymaganymi przez przepisy prawa.
 Dane zbierane są wyłącznie w celu umożliwienia Ci pełnego korzystania z funkcjonalności
naszej witryny. W każdej chwili masz prawo wglądu, zmiany lub ich usunięcia.
 Twój adres e-mail może być wykorzystywany jedynie do przesyłania informacji związanych z
obsługą Twojego zamówienia lub zapytania. Chyba, że dobrowolnie wyrazisz zgodę na
otrzymywanie newslettera i/lub innych informacji marketingowych od brzozowy-cukier.pl.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 Nasze bazy danych posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo zabezpieczenia
przed wglądem osób trzecich lub utratą danych.

DANE STATYSTYCZNE
 Dane zbierane automatycznie podczas Twoich wizyt na naszej stronie przy pomocy plików
„cookie” nie zawierają danych osobowych ani kontaktowych i nie są nigdy z nimi łączone.
Wykorzystywane są w celach statystycznych i optymalizacyjnych lub korygowania błędów
systemowych.
 Strony trzecie mogą wyświetlać reklamy publikowane przez Brzozowy-cukier.pl w witrynach
internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci mogą używać
plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na
naszych stronach, bądź powiązanych serwisów.
 Istnieje możliwość zablokowania zbierania tych informacji poprzez wyłączenie obsługi
plików „cookie” w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Możesz sprawdzić jak to
zrobić w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku
zablokowania plików „cookies” pochodzących z Brzozowy-cukier.pl nie możemy
zagwarantować jego poprawnego działania.

DANE KONTAKTOWE


Będziemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem podanego przez Ciebie adresu e-mail.
W ważnych sprawach dotyczących obsługi sprzedaży, możemy także kontaktować się za
pośrednictwem podanego numeru telefonu lub danych adresowych.

 Firmą zbierającą i zarządzającą Twoimi danymi pozostawionymi na stronach Brzozowycukier.pl jest BCLEVER Aldona Reszko z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 48/2, 81843, NIP: 5851267450, REGON: 191291302. Wszelkie uwagi i zapytania związane z Twoimi
danymi możesz kierować na adres: kontakt@brzozowy-cukier.pl.

