
Witaj u Dziadka. 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich 
danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. 


Poniżej znajdziesz szczegóły na ten temat 
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na 
przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze 
stron internetowej lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w 
celach marketingowych i w celach analitycznych przez Dziadek do orzechów sp. z o.o.,


W jakim celu będziemy przetwarzać twoje dane? 
pomiary statystyczne - chcemy wiedzieć ile osób odwiedza naszą stronę


Kto jest administratorem danych osobowych? 
Administratorem danych osobowych jest Dziadek do orzechów sp. z o.o.


Komu możemy przekazywać dane? 
Zgodnie z obowiązującym prawem mogą to być podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie 
np: firmy zajmujące się marketingiem, reklamą, podwykonawcy usług. Twoje dane mogą być też 
udostępnione organom prawa o ile otrzymamy stosowną podstawę prawną.


Jakie są twoje prawa w stosunku do twoich danych? 
Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych, masz prawo dostępu do nich, 
sprostowania, usunięcia itp.


Pliki cookies, logi serwera i inne technologie 
Pliki cookies (ciasteczka) są przechowywane na Twoim urządzeniu. Dostęp do informacji w nich 
zawartych jest wykorzystywany w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego 
działania serwisu.


Masz możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie 
plików cookies na Twoim urządzeniu. Utrudni to jednak działanie niektórych funkcji serwisu.


Korzystanie przez Ciebie ze strony dziadekdoorzechow.com, wiąże się z przesyłaniem zapytań do 
serwera. Są to dane obejmujące m.in. adres IP, a także informacje o przeglądarce internetowej i 
systemie operacyjnym. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z naszej 
strony. Służą one jedynie bardziej efektywnemu administrowaniu stroną.


Serwis wykorzystuje również inne technologie, które śledzą działania użytkownika: statystyki 
Google Analytics oraz wtyczki z serwisów społecznościowych: Facebooka i Youtube. Informacje 
na temat ich polityki prywatności można znaleźć na następujących stronach:


Google –  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook – http://pl-pl.facebook.com/help/cookies


