Polityka prywatności
Polityka prywatności na stronie i w sklepie www.tolecimydo.pl
Polityka cookies
Pliki cookie strony www.tolecimydo.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i
nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony
internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w
menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących
plików cookie.
Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to
pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby
odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt.
Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej www.tolecimydo.pl
Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to
pomaga zdobyć i analizować informacje na temat skuteczności kampanii marketingowych. Informacje
te służą do udoskonalenia strony internetowej www.tolecimydo.pl oraz dopasowaniu reklam na
Facebooku.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Todo La Mancha s.c. Liliana Poszumska
Arkadiusz Wójcik. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i
wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google i Facebook.
Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
SKLEP INTERNETOWY
Dane osobowe podane podczas zamówienia z bloga www.tolecimydo.pl będą wykorzystywane
jedynie na potrzeby realizacji zamówienia, wysyłki w przypadku produktów fizycznych i wystawienia
faktury VAT (realizacji umowy sprzedaży). Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu i nie zostaną
one wykorzystane w celach komercyjnych bez wcześniejszej wyraźnej zgody.
NEWSLETTER
Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach, np. marketingowych oraz przesyłania
informacji – będą one wykorzystywane jedynie do wysyłania wiadomości o charakterze
informacyjnym ze strony www.tolecimydo.pl. Dane te przechowywane są w systemie MaiChimp.
Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.
FORMULARZ KONTAKTOWY
Jeśli wypełnisz formularz kontaktowy i w ten sposób skontaktujesz się ze stroną www.tolecimydo.pl –
to podane dane nie zostaną wykorzystane, aby zapisać Cię na newsletter, ale mogą być
wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli będzie wymagała tego odpowiedź na tę wiadomość.

Dane te przechowywane są w skrzynce e-mailowej należącej do tolecimydo.pl, mieszczącej się na
serwerze linux.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej na wiadomość.
Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.
DOBROWOLNE PODANIE DANYCH
Podanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej
chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich
usunięcia. W tym celu skontaktuj się z www.tolecimydo.pl lub (w przypadku newslettera) wciśnij
odpowiedni link wypisania z listy w przesłanym newsletterze.
Administratorem danych osobowych jest firma Todo La Mancha s.c. Liliana Poszumska Arkadiusz
Wójcik, 81-583 Gdynia, ul. Wielkopolska 399, NIP: 586 234 21 84, REGON: 382681892.

