Polityka prywatności serwisu www.wedlinykubica.pl
1.

Administratorem i Operatorem serwisu internetowego www.wedlinykubica.pl (Serwisu) jest Zakład
Rzeźniczo-Wędliniarski Kubica Czesław, z siedzibą przy ul. Wiejska 24a,
44-352 Czyżowice, NIP: 647-103-36-92.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies oraz danych dobrowolnie przekazanych przez Użytkownika Serwisu za pomocą
formularza kontaktowego.
3. Dane dostarczone za pomocą formularza kontaktowego (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
oraz inne dobrowolnie przekazane dane) są wykorzystywane wyłącznie w celach odpowiedzi na wysłaną
wiadomość i nie są przekazywane, odsprzedawane ani udostępniane osobom i instytucjom trzecim.
4. 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 daną, zazwyczaj unikalną wartość.
5. W ramach Serwisu 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 wylogowania, 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. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu oraz administratorzy Podmiotów Partnerskich
(bez prawa dostępu do własnych plików cookies Administratora).
7. Administrator Serwisu wykorzystuje następujące pliki cookies:
8. cookies własne – zamieszczane przez Administratora Serwisu w celu: dostosowania zawartości stron
internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, zapamiętania preferencji użytkownika, kontroli i
autoryzacji dostępu do danych części serwisu, oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
9. cookies zewnętrzne – zamieszczanych przez Podmioty Partnerskie w celu: zbierania ogólnych i
anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics oraz
Google Webmaster Tools [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu 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 Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
11. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne na poszczególnych podstronach Serwisu lub całkowicie
uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w
sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki/aplikacji internetowej Użytkownika.
Jeżeli nie akceptują Państwo powyższej polityki prywatności prosimy o opuszczenie Serwisu.

