Polityka Prywatności
serwisu www.lechar.com.pl
z dn. 15.05.2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU WWW.LECHAR.COM.PL

WSTĘP
Niniejszy dokument określa dane osobowe, które zbiera serwis www.lechar.com.pl, w jaki sposób je zbiera, a
także do czego wykorzystywane są dane użytkowników serwisu.

§1
Administrator danych
Administratorem danych osobowych, przetwarzanych przez serwis www.lechar.com.pl jest Lechar Sp. z o.o., z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Modularnej 6, 02-238 Warszawa. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny
żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

§2
Dane osobowe (newsletter)
1. Jedyne dane osobowe jakie Administrator zbiera przez serwis www.lechar.com.pl, są adresy e-mail, które
użytkownik dobrowolnie wpisuje w odpowiedni formularz, wyrażając zgodę na marketing bezpośredni,
produktów i usług własnych, za pośrednictwem poczty elektronicznej (newsletter).
2. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
3. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
4. Dane pozyskane przez serwis www.lechar.com.pl udostępniane są jedynie podmiotom obsługi IT, i
nie są udostępniane państwom trzecim.
5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
6. Dane, wpisane przez Użytkownika do serwisu (adres e-mail) będą automatycznie usunięte po 5
latach.
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§3
Wypisanie się z newslettera
1. Wypisanie się z newslettera (usunięcie podanego adresu e-mail z serwisu), można przeprowadzić
na dwa sposoby:
a) pisząc na adres dane@lechar.com.pl
b) klikając na link dezaktywacyjny umieszczony na końcu każdej wiadomości e-mail, wysyłanej w
ramach newslettera.
§4
Polityka plików cookies
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają:
- nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
- czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym,
- unikalny numer.
2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
- wewnętrzne -"sesyjne" (tymczasowe), tworzone przez serwis www.lechar.com.pl, w celu dostosowania
zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- zewnętrzne - tworzone przez partnerów serwisu www.lechar.com.pl - Google (narzędzie Google
Analitycs) - W celu analizy ruchu na stronie.
3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
4. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, lub w
sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§5
Usunięcie plików cookies
1. Pliki cookies, zapisane przez serwis na urządzeniu użytkownika, mogą w każdej chwili zostać
usunięte. Aby to zrobić, należy wejść w ustawienia przeglądarki internetowej (Firefox, Chrome, Safari
itd.), wyszukać (np. po nazwie domeny) pliki, a następnie je usunąć.
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§6
Dodatkowe informacje o zewnętrznych plikach cookies
o

Informacje dotyczące rodzajów plików wykorzystywanych przez Google, dostępne pod linkiem:
https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

o

Informacje dotyczące specyfikacji Google Analytics plików cookies używanych na stronie, dostępne pod
linkiem:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl

o

Informacje

jak

Google

wykorzystuje

dane

gromadzone

podczas

korzystania

z

witryn:

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl

§7
Kontakt w sprawie danych osobowych
Sprawy, uwagi i pytania, związane z danymi osobowymi prosimy kierować na adres e-mail
dane@lechar.com.pl
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