
Polityka prywatności i plików cookies

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

zapewnienia prawidłowego działania serwisów, analizy statystyk ruchu i reklam w

serwisach oraz zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam

produktów własnych. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób

korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści

serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów

statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych

potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika

serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w

plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe

informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi

dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu

internetowego i jego usług, jak również danych osobowych w plikach cookies w związku

z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest

Przystanek Szlakówka, Ilona Hajscewicz-Zimek.

Informujemy, że posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody. Niemniej podkreślić należy, że

przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne w związku z wykonaniem umowy

(zawarcie umowy z Przystanek Szlakówka oznacza akceptację regulaminu naszych

usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy

przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy).

Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie

uzasadnionym interesem administratora, tj. m.in. w celu dokonania pomiarów

statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenia marketingu i

promocji własnych usług administratora. Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy

dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego

serwisu internetowego partnerzy Przystanku Szlakówka muszą mieć możliwość

przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne. W

związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia

reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań.


