Polityka Prywatności WygodnaDieta.pl
Ochrona prywatności użytkowników portalu WygodnaDieta.pl ma dla nas ogromne znaczenie.
Dlatego opracowaliśmy ten dokument, który prezentuje nasze stanowisko w sprawie gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.
WygodnaDieta.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdego klienta WygodnaDieta.pl i użytkownika serwisu internetowego WygodnaDieta.pl
obowiązuje aktualna Polityka Prywatności WygodnaDieta.pl znajdująca się na stronie internetowej
http://www.wygodnadieta.pl/polityka_prywatnosci.pdf
Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych personalnych czy adresowych naszych klientów.
Ochrona poufności danych osobowych naszych klientów ma dla nas najwyższe znaczenie.
1. Dane osobowe
W czasie korzystania z serwisu WygodnaDieta.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych
swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które
będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.
Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Dane osobowe
zawarte w formularzu zamówienia, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników
przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz
wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych
osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, zapewniająca właściwą
ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników
WygodnaDieta.pl zajmująca się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich
przekazywania zapewnia stosowany przez nas protokół bezpieczeństwa SSL.
2. Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz zamówienia czy w inny sposób udostępnił nam
swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji,
modyfikacji lub też usunięcia.
3. Informacje z logów dostępowych
Na podstawie danych z logów dostępowych naszego serwisu www zbieramy informacje dotyczące
wykorzystania tego serwisu przez użytkowników. Informacje te wykorzystywane są w celach
technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych,
przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do
wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych
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na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez
nie postępowań.
4. Linki do innych serwisów www
Nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli stron internetowych,
do których linki umieściliśmy w serwisie WygodnaDieta.pl. Zachęcamy użytkowników do zapoznania
się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane
osobowe.
5. Stosowanie plików cookies.
Przez używanie Strony Wygodnadieta.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką
Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia
swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony Wygodnadieta.pl.
Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub innym
urządzeniu podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę
strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz
przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje
połączenie ze stroną internetową.
Wygodnadieta.pl używa ciasteczek do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które
pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób są używane nasze strony i pomagają w poprawianiu ich
funkcjonalności i zawartości.
Korzystając ze Strony Wygodnadieta.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.
Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie
w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych.
Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby przed każdym
umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie
zablokować obsługę plików cookies. Nie wiąże się to z ograniczeniem funkcjonalności serwisu
Wygodnadieta.pl.
6. Wiadomości niezapowiedziane
WygodnaDieta.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom,
których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem
niezapowiedzianych wiadomości WygodnaDieta.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio
do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, nowości w ofercie), listy
niekomercyjne (np. życzenia, komentarze osobiste etc.).
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7. Kontakt
W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej polityki ochrony prywatności, warunków
korzystania z serwisu WygodnaDieta.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na
adres: biuro@wygodnadieta.pl.
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