
SERWIS KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane 
po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich 
zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka w niniejszym serwisie zawierają nazwę strony 
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: Sesyjny (raz na 1 sesję przeglądarki) oraz 
Stałe (do czasu wyczyszczenia danych przeglądarki lub przez czas określony w parametrach plików 
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika).
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie 
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu 
mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików 
cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten 
temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronach 
internetowych Serwisu.

POLITYKA PRYWANOŚĆ

Celem Ogólnej Polityki Ochrony Danych Osobowych jest określenie zasad przetwarzania i zabezpieczania 
danych osobowych, aby uzyskać optymalny
i zgodny z wymogami obowiązujących aktów prawnych sposób przetwarzania informacji zawierających 
dane osobowe. Polityka została opracowana w związku
z wymogami zawartymi w art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem dobrowolnie podanych przez Państwa danych osobowych jest OGROD4YOU, z siedzibą 
w Nawojowa Górka, k. Krakowa. Dane osobowe są przetwarzane w celach: zawarcia i realizacji umów 
ogrodniczych. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi. Przysługuje 
Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub 
usunięcia.

T: +48 607 461 883
E: ogrodforyou@gmail.com


