Polityka Prywatności DietaPremium.pl
Szanujemy prywatność naszych użytkowników.
1. Właściciel serwisu internetowego DietaPremium.pl, zobowiązuje się do należytej ochrony
danych odwiedzających serwis.
2. Serwis DietaPremium.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych
użytkowników serwisu.
3. Dane przekazywane przez użytkowników serwisu będą wykorzystane jedynie w celu
przyjmowania oraz realizacji zamówień, a także komunikacji oraz udostępniania informacji na
temat oferty DietaPremium.pl.
4. Serwis DietaPremium.pl w celu lepszego dostosowania do potrzeb użytkowników może
wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich,
jak adres IP, typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, czy statystyki
odwiedzalności serwisu.
5. Serwis Dietapremium.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony
prywatności. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy strony
www.dietapremium.pl aktualną politykę prywatności mogą znaleźć pod adresem:
http://www.dietapremium.pl/polityka_prywatnosci.pdf.
6. Aby usprawnić funkcjonowanie serwisu internetowego DietaPremium.pl stosowane są pliki
cookie. Pliki te to informacja przekazywana przez przeglądarkę internetową i przechowywana
na lokalnym dysku twardym użytkownika serwisu internetowego. Pliki cookie nie zbierają
żadnych osobistych danych użytkownika serwisu internetowego.
Plików cookies używamy aby tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości.
Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana
tożsamość użytkownika.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie
plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie
zmian oznacza, że powyższe informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego
urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu
końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Korzystając ze Strony dietapremium.pl możesz otrzymywać ciasteczka podmiotów trzecich z
nami współpracujących, takich jak np.: Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek
możesz znaleźć na stronach internetowych podmiotów trzecich z nami współpracujących.
7. Niniejsza polityka nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności o
ochronie konsumentów i konkurencji. W razie sprzeczności postanowień polityki z
bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień polityki stosuje się te
przepisy, a pozostała część polityki pozostaje w mocy.

