Polityka prywatności Lightdiet.pl
I)

Informacje ogólne
Właścicielem serwisu internetowego: Lightdiet.pl jest:
FART Paweł Piotrowski
Ul. Wąwozowa 35 lok. 29
02-796 Warszawa
Zarejestrowany w CEiDG:
NIP 543-201-46-26 REGON 141960759 e-mail: zamowienia@lightdiet.pl
Polityka prywatności została sporządzona w celu zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych
osobowych gromadzonych przez właściciela serwisu internetowego FART Paweł Piotrowski i stosowania
cookies w ramach serwisu www.lightdiet.pl

II)

Ochrona danych osobowych i cel przetwarzania
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Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy
oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz w celu przekazywania drogą elektroniczną
ofert usług lub produktów własnych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich
przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie
nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych”
(Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Dane te nigdy nie są przekazywane innym podmiotom do celów marketingowych.
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane osobowe przekazywane, o których mowa są przetwarzane przez Administratora danych – Fart
Paweł Piotrowski z siedzibą w 02-796 Warszawa przy ul. Wąwozowej 35/29. Powierzone dane osobowe
obejmują: imię, nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Przetwarzanie
danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji złożonego przez klienta zamówienia a także w
celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych własnych produktów lub usług
oferowanych przez administratora danych.
Zbiór danych osobowych naszych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi
Danych Osobowych i wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.
Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia
pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W celu dokonania zmian
wskazany jest kontakt drogą telefoniczną lub mailową. Powierzone dane osobowe są przechowywane i
zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Administrator nie
odmówi bez ważnej przyczyny dokonania modyfikacji, uzupełnienia bądź zmiany takich danych na
żądanie klienta.
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W przypadku dokonania płatności metodą szybkich przelewów internetowych wyżej wymienione dane
zostaną przekazane do podmiotu obsługującego takie płatności wyłącznie w celu realizacji transakcji.
FART Paweł Piotrowski dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie
wymagane jest podawanie danych osobowych połączenie między Klientem, a serwerem jest szyfrowane.
Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś
podejrzane, przechwycone i wykorzystane.
Polityka plików „cookies”
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Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę
strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji
użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu
tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik
korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem
personalnej identyfikacji użytkownika.
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza
umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
oprogramowania
(przeglądarki
internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez
współpracujących z lightdiet.pl reklamodawców oraz partnerów.
Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z lightdiet.pl. W tym celu mogą
zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
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