POLITYKA PRYWATNOŚCI
OCHRONA DANYCH
Cały zespół Programu Czysta Piekarnia dokłada wszelkich starań, aby
wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych Klientów
przekazywanych w ramach programu Czysta Piekarnia odbywało się z ich
należytym poszanowaniem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa
w tym zakresie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)

DANE OSOBOWE
Program Czysta Piekarnia gromadzi dane Klientów, tylko w zakresie w
jakim Klienci je dobrowolnie udostępnili i wyłącznie w celach handlowych
związanych z działalnością Programu Czysta Piekarnia. Podanie przez
Klienta informacji w zakresie danych osobowych jest dobrowolne.
Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu do danych osobowych,
które podał z bazy Program Czysta Piekarnia, dokonania ich modyfikacji lub
usunięcia. Celem uzyskania szczegółowych informacji lub zgłoszenia
problemu w tym zakresie najlepiej skontaktować się z naszym zespołem na
adres email: biuro@czystapiekarnia.pl

WYKORZYSTANIE INFORMACJI O KLIENCIE
Program Czysta Piekarnia zastrzega sobie możliwość wysyłania do
Klientów informacji o charakterze handlowym o produktach i usługach
Programu Czysta Piekarnia (np. newsletter), po wyrażeniu przez Klienta
zgody na otrzymywanie takich informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

COOKIES (CIASTECZKA) I ADRES IP
Celem ułatwienia korzystania z naszej strony oraz dla wymogów
bezpieczeństwa strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek)
oraz zbiera informacje o Państwa wizycie na naszej stronie tj. adres IP
Klienta. Cookies to pliki o małych rozmiarach wysyłane przez serwer strony
WWW do przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta Klient, które są
zapisywane na twardym dysku komputera, są one bezpieczne dla komputera
i jego oprogramowania, nie powodują one żadnych utrudnień w korzystaniu
ze sprzętu, mają jedynie na celu identyfikowanie danego Klienta w celu
ułatwienia mu korzystania z funkcjonalności strony internetowej.
Klient w każdej chwili może usunąć pliki cookies ze swojego komputera
lub skonfigurować przeglądarkę internetową w taki sposób, aby nie zezwalała
na zapisywanie cookies na jego komputerze. Zablokowanie dostępu cookies
lub usunięcie adresu IP może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić
korzystanie z naszej strony internetowej, za co nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności.

INNE STRONY WWW – PRZEKIEROWANIA
W naszym serwisie można znaleźć przekierowania do innych stron
internetowych naszych kontrahentów (tj. dostawców, producentów, banków
współpracujących itp.) co ma na celu umożliwienie szybszego uzyskania
informacji, które mogą zainteresować naszych Klientów. Jeżeli
przekierowania lub informacje o adresach innych stron www nie dotyczą
podmiotów powiązanych kapitałowo z Programem Czysta Piekarnia to
wejście na te strony następuje wyłącznie na własne ryzyko Klienta. Strony te
pozostają poza naszą kontrolą i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za
korzystanie z nich i informacje na nich umieszczone, nie wiemy też jaką
politykę prywatności one stosują.
W przypadku korzystania z innych stron przestrzegamy o obowiązku
zapoznania się z polityką prywatności, zasadami funkcjonowania i
regulaminami stron, na które decydujecie się Państwo wchodzić.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE I
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszelkie treści, informacje, odnośniki umieszczane w naszym serwisie
są wyrazem naszej najlepszej wiedzy i mają na celu udzielić Klientom
pomocy we współpracy z nami i naszymi kontrahentami, nie możemy jednak
gwarantować pełnej skuteczności, poprawności i prawdziwości
zamieszczanych na naszych stronach informacji, o ile nie zostaną one
potwierdzone przez nas w odpowiedzi na Państwa indywidualne zapytanie
lub potwierdzenie realizacji zamówienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości
prosimy Państwa o kontakt z naszym zespołem, a z naszej strony dołożymy
wszelkich starań aby ewentualne pomyłki, niezwłocznie eliminować jak tylko
pozyskamy informację o ich wystąpieniu. Wszelkie ewentualne uwagi i
zastrzeżenia, co do funkcjonowania naszej strony internetowej prosimy
kierować na adres email: biuro@czystapiekarnia.pl

WYMOGI TECHNICZNE KLIENTÓW
W celu pełnego i bezproblemowego korzystania z naszej strony
internetowej zaleca się, abyście Państwo korzystali z aktualnych wersji
przeglądarek internetowych oraz dostępu do sprzętu komputerowego i
oprogramowania umożliwiającego sprawne i niezakłócone korzystanie z
Internetu. Korzystanie ze słabszego sprzętu i oprogramowania oraz starszych
wersji przeglądarek internetowych może spowodować utrudnienia lub nawet
uniemożliwić dostęp do naszej strony internetowej za co nie ponosimy
odpowiedzialności.
Zespół Programu Czysta Piekarnia dokłada wszelkich starań, aby
nasza strona internetowa była dla Państwa dostępny 24 h na dobę, jednak
nie ponosimy odpowiedzialności za braki w dostępności lub problemy z
funkcjonowaniem strony internetowej, jakie wystąpią z przyczyn od nas
niezależnych zwłaszcza na skutek problemów z dostępem do Internetu.
Wszelkie ewentualne uwagi i zastrzeżenia, co do funkcjonowania naszej
strony internetowej prosimy kierować na adres email:
biuro@czystapiekarnia.pl

PRAWA AUTORSKIE
Strona internetowa i Sklep jest własnością Firmy DOMTOM
Kompleksowe Zarządzanie Higieną Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie (kod 31752), ul. Wańkowicza 133, która posiada wszelkie i wyłączne prawa do
korzystania z własności intelektualnej i innych praw związanych ze stroną i
treściami na niej umieszczonymi. Jakiekolwiek wykorzystywanie (m. in.
kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, przerabianie) treści i materiałów
znajdujących się na naszej stronie internetowej jest surowo zabronione i
podlega odpowiedzialności zarówno karnej, jak i odszkodowawczej.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności, co nastąpi
poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Nowe
zasady polityki prywatności obowiązują z chwilą ich opublikowania w
serwisie.

