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Kiedy wchodzisz na strony naszej witryny, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane
tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo
serwer Google.
Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np.
rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu
przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, komentarza). Korzystamy
również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań
odwiedzających witryny.
Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie
gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane
są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google
do Twoich zainteresowań.
W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych
ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z
niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności
wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości
przeglądania stron w naszych witrynach.
Jak wyłączyć ciasteczka
-

w przeglądarce Opera
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Safarii

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami
dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego
urządzenia.
Obowiązek informacyjny
Już od 25 maja 2018r obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z
tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje. Zgodnie z art. 13 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest:
ŻAGLOWNIA T&J SAILS JAROSŁAW WOŁOWICZ z siedzibą w Giżycku
11-500 Giżycko ul. Sybiraków 1 NIP 845-000-57-63
2. Kontakt z Administratorem Danych - zagle@tijsails.pl www.tijsails.pl
3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zamówienia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
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uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w
realizacji usług;
5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczny
do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i
regulacji prawnych); Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki
wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony
praw administratora;
6. Posiada Pani/Pan/Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych;
7. Ma Pani/Pan/Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji usługi/umowy.
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