Polityka prywatności Lightdiet.pl
I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu Internetowego
LightDiet.pl jest: Fart Paweł Piotrowski, ul. Wąwozowa 35/29, 02-796 Warszawa, info@lightdiet.pl.
Korzystanie z Serwisu LightDiet.pl jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który ma za zadanie
zwiększyć bezpieczeństwo Państwa danych w sieci Internet.
II. Gromadzenie danych
Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji za wyjątkiem tych zawartych w
plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do: zarządzania Serwisem,
badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych.
Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu w celu złożenia zamówienia/zawarcia umowy może
zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres
e-mail), numer telefonu, adres dostawy.
Podanie tych danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie będzie możliwe złożenie zamówienia/zawarcie
umowy.
Dane mogą być przekazane innym podmiotom w szczególności: podmiotom które współpracują z nami w celu
prawidłowej działalności serwisu oraz realizacji zamówień (m.in. podmioty informatyczne, podmioty wykonujące na
zlecenie czynności wchodzące w skład realizowanego zamówienia np. firma kurierska, podmioty zapewniające
obsługę płatności, podmioty świadczące na naszą rzecz obsługę prawno-podatkową)
III. Przetwarzanie danych osobowych
Zebrane dane dotyczące Użytkownika wykorzystane są w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia
umowy. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są
w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule
znajdujące się pod konkretnymi formularzami.
Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są do państw trzecich.
Prawa Użytkownika
Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

•

dostępu do treści danych;

•

sprostowania danych;

•

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
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•

przenoszenia danych;

•

do sprzeciwu lub do wycofania zgody;

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;

IV. Wykorzystanie plików Cookies
Serwis korzysta z plików Cookies (zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).
Pliki Cookies stanowią dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Serwis stosuje Cookies zbierające informacje o sposobie korzystania z Serwisu, w celu
zapewnienia jego lepszego działania i lepszego zrozumienia jak Użytkownicy korzystają z serwisu, oraz zbierające
informacje o ustawieniach użytkownika, aby ułatwić Użytkownikowi korzystanie z serwisu podczas jego
przeglądania.
Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do
określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki
internetowej Użytkownika i może być przez niego zmieniony w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik powinien
sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić
ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a nawet uniemożliwić
korzystanie z Serwisu lub niektórych jego części.
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