Ochrona prywatności
Informacje o stronie
Właścicielem niniejszej strony jest Jan Głuszczuk prowadzący działalność
gospodarczą jako osoba fizyczna. Wpis do ewidencji prowadzonej
działalności znajduje się na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dostęp do wpisu poprzez wyszukiwarkę
na stronie CEIDG, wystarczy wpisać jedno z poniższych kryteriów: Jan
Głuszczuk, lub NIP 739 - 030 - 18 - 06, lub Regon 510388593, lub adres:
Olsztyn ul. J. Iwaszkiewicza 17.
Prowadzona przez Jana Głuszczuka działalność w każdym aspekcie podlega
rygorom polskiego prawa, a ewentualne spory wynikłe również z korzystania
z niniejszej strony poddane są jurysdykcji tylko polskich sądów.
Informacja o ruchu na stronie i plikach Cookies
Aby prawidłowo funkcjonować nasza strona pozostawia w Państwa
urządzeniach pliki cookies (ciasteczka). Pliki te są niegroźne dla Państwa
komputera, dodatkowo w każdej chwili mogą je Państwo usunąć oraz poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki – zablokować Cookies.
Przekazanie Państwu informacji o Cookies nakłada prawo unijne.
Jednocześnie korzystamy z takiej struktury strony (takiego sposobu jej
budowy), która wymaga Cookies, stąd w przypadku ich zablokowania strona
może utracić swoją funkcjonalność. Dodatkowo pliki Cookies zwiększają
wydajność strony, co bardzo ułatwia jej przeglądanie.
Bardzo prosimy aby swojej zgody na wysyłanie i korzystanie przez nas z
Cookies udzielili Państwo zaraz po wejściu na naszą stronę. Przypominamy,
ze pozostawienie domyślnych ustawień Państwa przeglądarki umożliwia nam
wykorzystywanie Cookies i tym samym zbieranie informacji.
Informujemy, ze w celu ciągłego udoskonalania naszej strony korzystamy z
usługi Google Analytics, czyli usługi do analizy ruchu na stronie. Google
uzyskane w ten sposób informacje przechowuje zgodnie ze swoją polityką
prywatności.
Prosimy też pamiętać, że Cookies są bezpieczne dla Państwa komputera, ne
naruszają również Państwa prywatności.

Zbieranie danych osobowych oraz ich przechowywanie i wykorzystanie
Dane osobowe podajecie Państwo - jako użytkownicy niniejszej strony -

dobrowolnie. Jeżeli oczekują Państwo na ofertę z naszej strony lub decydują
się na transakcję zakupu, to decydują Państwo o podaniu nam swoich
danych osobowych.
Państwa dane mogą być również wykorzystane do przesłania informacji
handlowej, organizowanych promocji, konkursów, informacji o nowościach.
W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania powyższych
informacji, w takim wypadku prosimy o kontakt na adres mail lub przez
formularz kontaktowy.
Na każde Państwa życzenie zaktualizujemy Państwa dane, w celu
aktualizacji prosimy o korespondencję na adres mail lub formularz kontakt..
Dokładamy wszelkich starań aby przechowywać dane osobowe bezpiecznie i
zgodnie z przepisami prawa.
Nie sprzedajemy danych osobowych, ani nie przekazujemy ich jakimkolwiek
firmom. Ewentualne przypadki udostępnienia danych będą miały miejsce
tylko na żądanie uprawnionych do tego urzędów administracji państwowej.
Zmiany
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej polityce
prywatności. Te zmiany są dla Państwa wiążące, dlatego prosimy o okresowe
zapoznawanie z nimi.
Jednocześnie zapewniamy, że cieszyć nas będzie każda Państwa wizyta na
naszej stronie.
Postanowienia końcowe
Korzystanie z naszej strony oznacza akceptację powyższych postanowień
oraz zastrzeżeń prawnych (link do: zastrzeżenia prawne) z jednoczesnym
zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Dlatego właśnie konieczne jest
zapoznanie się z treścią postanowień oraz zastrzeżeń. Informujemy, że nie
będziemy przyjmowali żadnych reklamacji wynikłych z braku znajomości w/w
dokumentów. Jednocześnie każdy z użytkowników niniejszej strony
zobowiązuje się korzystać z niej zgodnie z obowiązującym prawem, dobrym
obyczajem i z szacunkiem oraz poszanowaniem praw własności
intelektualnej.
Dziękuję za uwagę.
Z szacunkiem
Jan Głuszczuk Olsztyn dn. 25.03.2013 r.

