„Stokrotka” sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim
danych osobowych użytkowników swojego serwisu. Jeśli nie zgadzasz się
z Polityką Prywatności, proszę nie korzystać z serwisu należącego do
„Stokrotka” sp. z o.o.
I. Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych
Użytkowników korzystających z Serwisu Stokrotka Na Zdrowie znajdującego się
pod adresem www.stokrotkanazdrowie.pl.
2. Administratorem danych osobowych jest „Stokrotka” spółka z o.o. ul.
Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016977, NIP
712-100-83-23, REGON 430452634, kapitał zakładowy: 72 737 500,00 zł.
II. Dane osobowe
1. „Stokrotka” sp. z o.o. oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z późn. zm.)
2. W czasie korzystania z serwisu należącego do „Stokrotka” sp. z o.o. Użytkownik
może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych
(wypełnienie formularza, wysłanie wiadomości e-mail). Dane osobowe podawane
są przez Użytkownika dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych
danych osobowych uniemożliwi lub ograniczy możliwość korzystania przez
Użytkownika z Serwisu. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści
dotyczących go danych osobowych oraz żądania ich poprawienia. Wszelką
korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na
adres: „Stokrotka” spółka z o.o., ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin lub na adres
poczty elektronicznej: bok@stokrotka.pl.
III. Informacje handlowe
Użytkownik Serwisu może wyrazić zgodę na przesyłanie przez „Stokrotka” spółka
z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 j.t.).
Zgoda użytkownika na przesyłanie informacji handlowych może być w każdym
czasie
odwołana
poprzez
przesłanie
wiadomości
e-mail
na
adres:
bok@stokrotka.pl.
IV. Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane przy komentarzach umieszczanych w Serwisie przez
użytkowników nie podlegają Polityce Prywatności.
V. Cookies (Ciasteczka)

Serwis www.stokrotkanazdrowie.pl wykorzystuje pliki cookies, w których znajdują
się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Pliki cookies
nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, za ich pomocą nie są również
przetwarzane dane osobowe. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla
jego użytkownika i jego danych. Pliki cookies wykorzystywane są do:
1. Konfiguracji serwisu,
2. Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w
serwisie,
3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności serwisu,
4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
5. Świadczenia usług reklamowych
6. Komunikacji z serwisem społecznościowym
Aby zmienić ustawienia dotyczące cookies, należy odszukać w swojej
przeglądarce: „Ustawienia zaawansowane › Prywatność › Ustawienia treści” lub
„Pliki cookie”.
Wówczas będzie można:
- wyłączyć/przywrócić obsługę cookies,
- usunąć zapamiętane cookies,
- zablokować przechowywanie cookies.
Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi danej przeglądarki.

VI. Inne serwisy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe
podane są w serwisie www.stokrotkanazdrowie.pl

