
Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się 
bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatności odnoszący się do tzw. 
plików Cookies. 

1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane 

tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo 

serwer Google. 

2. Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu 

preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, 

odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika 

kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu). Korzystamy również z ciasteczek służących 

dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. 

3. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie 

gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. 

4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane 

są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do 

Twoich zainteresowań. 

5. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych 

ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. 

6. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z 

niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności 

wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości 

przeglądania stron w naszych witrynach. 

Jak wyłączyć ciasteczka 

 w przeglądarce Opera 

 W przegladarce Firefox 

 w przeglądarce Chrome 

 w przeglądarce Internet Explorer 

 w przeglądarce Safarii 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami 
dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego 
urządzenia. 

  

Klauzula informacyjna – RODO art. 14 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1.    Administratorem Państwa danych osobowych są : Usługi dla zwierząt Marzena Malicka z siedzibą 
w Nekielce u;. Kwiatowa 17 62-330 Nekielka oraz SERVICE & DISTRIBUTIO  Grzegorz Smykla z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Palucha 4 60-408 Poznań; 
2.    Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Ochrony Danych w Firmie są :  Usługi dla zwierząt 
Marzena Malicka z siedzibą w Nekielce u;. Kwiatowa 17 62-330 Nekielka oraz SERVICE & 

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042


DISTRIBUTIO  Grzegorz Smykla z siedzibą w Poznaniu, ul. Palucha 4 60-408 Poznań; 
3.    Firma pozyskała dane w związku z zawarciem i realizacją umowy; 
4.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu czynności zmierzających do zawarcia i 
wykonania umowy, obowiązków  
       rachunkowych i podatkowych oraz dochodzenia i obronę przed ewentualnymi roszczeniami 
związanymi z umową na podstawie  
       art. 6 ust 1 pkt c); 
5.    Podane przez Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora podmiotom 
współpracującym, na podstawie  
       zawartych przez niego umów, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podmiotom 
świadczącym na rzecz Administratora  
       usługi prawne, informatyczne, transportowe.; 
6.    Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 
7.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres  obowiązywania zawartej umowy, a 
także po jej zakończeniu, w celach  
       wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, w 
szczególności obsługę,  
       dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami, oraz obowiązków rachunkowych i 
podatkowych.; 
8.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  
       prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na  
       zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
9.    Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają, iż przetwarzanie 
danych osobowych Państwa  
       dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.; 
10.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

 


