POLITYK PLIKÓW COOKIES
I.

POLITYK PLIKÓW COOKIES. SERWIS INTERNETOWY WWW.MAKAO-SALON.PL ORAZ
WWW.MAKAO-SKLEP.PL

1.1. Cel wykorzystywania plików cookies oraz zasady korzystania z nich.
Pliki "cookies" używane na platformy pozwalają naszym Użytkownikom przede wszystkim na
bezpieczne i jak najlepsze korzystanie z nich. Pliki "cookies" umożliwiają między innymi logowanie do
serwisu oraz odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie dokumentów i informacji.
Niniejsza Polityka dotycząca plików "cookies" wyjaśnia, czym są pliki "cookies", jakie są reguły ich
stosowania w platformach oraz jakie płyną korzyści z ich zastosowania.
1.2. Czym są pliki "Cookies"
"Cookies" są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy
innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te są pomocne, gdyż
umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić. W naszych
platformach korzystamy z plików "cookies" z wielu powodów, np.: aby dostosować nasze strony do
preferencji użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur
bezpieczeństwa. Niektóre z tych funkcji są realizowane również przez inne rozwiązania
technologiczne. Dlatego też niniejsza polityka dotycząca plików "cookies" odnosi się zarówno do
typowych plików "cookies", jak i innych mechanizmów spełniających ten sam cel.
W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
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"niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach serwisu;



pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;



"wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych serwisu;



"funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;



"reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
1.3. W jaki sposób pliki "cookies" dopasowują serwisy internetowe do potrzeb
Użytkownika

"Cookies" ułatwiają proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań
Użytkowników. Analityczne pliki "cookies" wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść do
serwisu internetowego, bo dzięki nim wiadomo, jakie są preferencje i oceny Użytkowników, co
pozwala nam ulepszać nasze serwisy internetowe.
1.4. Sposób zarządzania plikami "cookies" przez Użytkowników.
Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych
urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki "cookies". W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień
można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian
należy skorzystać z opcji "Pomoc” w menu używanej przeglądarki.
Informujemy, iż wiele plików "cookies” pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z
naszych serwisów. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w
przeglądarce.
II.

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER.
2.1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany
przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez
Serwis informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej
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„Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony.
2.2. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Administratora, aktualnych
promocjach oraz oraz oferowanych przez nią produktów, w tym materiały prasowe.
2.3. Wyrażenie zgody na Fromularzu Zgód na otrzymywanie Newsletter’a powoduje
dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy emailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie
wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
2.4. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty
elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi
Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży
w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody
Użytkownika.
2.5. Serwis przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Administrator, może powierzyć
innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych
osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
2.6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania.
2.7. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są
przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania
jego danych osobowych.
2.8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link z możliwością wypisania się
umieszczony w stopce każdej wiadomości mailowej typu Newsletter.
2.9. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i
przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

III.
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DANE KONTAKTOWE I INFORMACYJNE.

Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczania Państwa danych, przysługujących
uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się w siedzibie MAKAO Marcin Oziębała przy
ulicy Zwierzynieckiej 10 w 42-140 Panki.
Adres siedziby:
MAKAO Marcin Oziębała
ul. Zwierzyniecka 10
42-140 Panki
Tel. 601 187 397
e-mail: makaomeble@gmail.com

Nasze dane kontaktowe:
MAKAO Marcin Oziębała
ul. Św. Jadwigi 20
42-226 Częstochowa
Tel. 607 617 111
e-mail: makaomeble@gmail.com
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