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Polityka ochrony prywatności

Art. 1 DANE OSOBOWE
wysylajtaniej.pl Andrzej Sosnowski z siedzibą w Ełku, jako Administrator danych
osobowych Serwisu, dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, w
szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych i zapewnia wszystkim

zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w
szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i
usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w
przepisach tej ustawy.
Art. 2 KWESTIE TECHNICZNE
Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP.
wysylajtaniej.pl Andrzej Sosnowski z siedzibą w Ełku wykorzystuje je wyłącznie w
celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji
demograﬁcznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom
upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia
praw ﬁrmy wysylajtaniej.pl, próby włamania lub innego działania na jego szkodę.
Niektóre obszary serwisu wysylajtaniej.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki
tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyﬁkujące go w sposób
potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są
między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie
usuwanie ich z dysku.
Art. 3 INFORMACJA HANDLOWA
Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom
niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się
bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też
niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty
systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce
otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z
działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane
Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz.
1204, z późn. zm.)
Art. 4 ZABLOKOWANIE KONTA
Rozwiązanie umowy przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym
czasie pisemnie na adres pocztowy lub e-maila zamieszczone w dziale kontakt.
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług skutkuje zablokowaniem Konta.
ART. 5 OPINIE
Po dokonaniu wysyłki, Firma w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać
Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w
celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony,
jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
Art. 6 KONTAKT Z NAMI

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności
oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy zawarty
w dziale kontakt.

Polityka Cookie

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Wysylajtaniej.pl
Andrzej Sosnowski 19-300 Ełk Oracze 35 E
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności
pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) realizacji zamówień .
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
"sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są
plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie
plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą
dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia
te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować

automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika
Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w
menu przeglądarki internetowej.
Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz
zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące
cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz
zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić
tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić
tutaj.
Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki
lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak
zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Nasi partnerzy
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Kurier bez umowy
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Zasady pakowania
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