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Wykorzystanie danych osobowych
Przeglądając ofertę, zamawiając towar, szukając informacji w sklepie internetowym materace-sypialnia.pl
akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.
Struktura witryny została tak zaprojektowana, aby można było ją przeglądać bez konieczności identyfikacji i
ujawniania danych osobowych.
Dane osobowe
To informacje odnośnie nazwiska i tożsamości. Odwiedzający, który zdecyduje się pozostawić swoje dane osobowe,
może mieć pewność, że dane te zostaną wykorzystane jedynie do umacniania współpracy z naszą firmą. Cookies
(Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera
internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są
nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też
wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z
niektórych części serwisu.
Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu
dostosowania wyglądu serwisów do preferencji, w celu zapamiętywania produktów w koszyku i historii przeglądania
Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres
e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera i naszego serwisu.
Wykorzystanie informacji
Materace-sypialnia.pl wykorzystuje informacje osobowe w celu oferowania usług, oraz lepszego zrozumienia potrzeb
odwiedzających. Informacje te umożliwiają w szczególności obsługę zamówień i transakcji a także udzielanie pomocy
technicznej. Dane inne niż osobowe są zbierane w celu tworzenia raportów dotyczących łatwości obsługi witryny, jej
działania i skuteczności. Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności treści i łatwości obsługi witryny.
Udostępnianie informacji
Materace-sypialnia.pl nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych użytkownika stronom
trzecim.
Niezapowiedziane Wiadomości
Żaden z użytkowników materace-sypialnia.pl, który nie zażyczył sobie otrzymywania od sklepu informacji, nigdy nie
otrzyma niezapowiedzianej wiadomości. Osoba, która nie korzysta z przechowalni, będzie otrzymywała tylko
e-maile, które są ściśle powiązane z jej zamówieniami.
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Usunięcie konta sklepowego
Każdy z użytkowników, który założył konto sklepowe, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto
zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną
skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych.
Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie
dane.
Kontakt z firmą
Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych
osobowych prosimy przesłać korzystając z formularza kontaktowego w dziale KONTAKT.
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