SERWISU INTERNETOWEGO WWW.AIOLI.COM.PL

Użytkownik: Osoba korzystająca z serwisu
Serwis: Strona internetowa lub system internetowy, z którego korzysta użytkownik
Administratorem danych osobowych i operatorem serwisu jest:
M. Wachowicz i Wspólnicy Spółka jawna, z siedzibą pod adresem ul. Szkolna 2/4, 00-006
Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000406901, posiadająca NIP 521 101 39 30.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi
aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa
wspólnotowego.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób: poprzez gromadzenie plików “cookies”.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od serwisu. Strony te mogą posiadać własne polityki
dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości lub pytań wynikających z zapisów niniejszej polityki prywatności
jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce kontaktowej.
PLIKI COOKIES
Serwis wykorzystuje tzw. cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery
internetowe na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, które mogą być odczytywane
przez serwery internetowej przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym
użytkownika.
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Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika M. Wachowicz
i Wspólnicy Spółka jawna i wykorzystywane przez M. Wachowicz i Wspólnicy Spółka jawna,
jak również przez podmioty współpracujące z M. Wachowicz i Wspólnicy Spółka jawna,
w tym w szczególności dostawcę usługi internetowej.
Pliki cookies w ramach Serwisu używane są do:
1.

przechowywania klucza sesji niezbędnego do prawidłowego działania aplikacji, jaką jest
strona internetowa www.aioli.com.pl,

2.

przechowywanie danych anonimowych przeglądarki internetowej używanych
do tworzenia raportów i statystyk ruchu w obrębie serwisu www.takethedeal.
pl. Informacje te mogą być później wykorzystywane do celów marketingowych
M. Wachowicz i Wspólnicy Spółka jawna, tj. dla przystosowania odpowiednich dla
Użytkownika reklam i komunikatów,

3.

przechowywania informacji o wyświetleniu komunikatu o wykorzystywaniu ciasteczek.

Użytkownicy serwisu za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie
dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności
poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
wykorzystywanej przez użytkownika Serwisu przeglądarki internetowej. Zezwolenie
na korzystanie z plików cookies, bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona
domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika
Serwisu a Serwis będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, nie
spowoduje natomiast braku możliwości przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie.
APLIKACJA MOBILNA
Serwis umożliwia korzystanie z aplikacji mobilnej „www.aioli.com.pl”. Zasady korzystania
z aplikacji mobilnej, w tym zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały
w Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej „www.aioli.com.pl”.

