Polityka prywatno ci
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatno ci okre la zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych przekazanych przez U ytkowników w zwi zku z
korzystaniem przez nich z Serwisu www.Qmamkasze.pl
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
Poprostu Maia Sobczak z siedzib w Warszawie ul. Stryjeńskich 17 lok.
81 NIP: 9511034022
3. W trosce o bezpiecze stwo powierzonych danych zostały opracowane
wewn trzne procedury i zalecenia, które maj zapobiec udost pnieniu
danych osobom nieupowa nionym. Kontrola wykonywania i stały nadzór
nad zgodno cią z odpowiednimi aktami prawnymi - ustaw o ochronie
danych osobowych, ustaw o wiadczeniu usług drog elektroniczn , a
tak e wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa
wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane s na podstawie zgody wyra anej przez
U ytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upowa niaj
Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomi dzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u ytkownikach i ich
zachowaniach w nast puj cy sposób:
•

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

•

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
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ą

ą

ę
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6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez u ytkownika.
7. Dane podane w formularzu s przetwarzane w celu wynikaj cym z
funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi
kontaktu informacyjnego.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostan sprzedane ani
udost pnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie
danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgl d osobie fizycznej,
która je tam umie ciła. Osoba ta ma równie praw do modyfikacji i
zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatno ci
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Polityka Prywatności serwisu
www.qmamkasze.pl

serwisu, na które mo e wpłyn rozwój technologii internetowej,
ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz
rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach b dziemy
informowa w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mog pojawia si linki do innych stron internetowych.
Takie strony internetowe działaj niezale nie od Serwisu i nie s w aden
sposób nadzorowane przez serwis www.qmamkasze.pl Strony te mog
posiada własne polityki dotycz ce prywatno ci oraz regulaminy, z
którymi zalecamy si zapozna .
12.W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje
dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania
zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na
Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
•operatorzy płatności (Twoje dane osobowe przetwarzane przez
Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych
z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu
rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą
przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.)
13.www.Qmamkasze.pl stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie,
poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie
przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie
zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek
w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o
preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików
cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

ą
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ę

ć
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14. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.

