POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dane osobowe
W czasie korzystania z naszego sklepu internetowego możesz zostad poproszony o podanie swoich
danych osobowych :
W przypadku rozpoczynania subskrybcji naszego newslettera konieczne będzie podanie tylko adresu
e-mail.
Pełne dane będą konieczne w przypadku rejestracji (zakładania konta) w sklepie - konieczne w celu
realizacji ewentualnych zamówieo, może byd także niezbędne w celu skorzystania z niektórych
promocji czy rabatów
Pełne dane osobowe będziesz musiał(a) podad w przypadku składania zamówienia w naszym sklepie
(o ile wcześniej nie zarejestrowałeś własnego konta, w tym przypadku dane do zamówienia zostaną
pobrane z tego konta) - będą one niezbędne w celu jego realizacji
Niepodanie wymaganych danych spowoduje niemożnośd dokonania czynności, których dotyczyły.
Pamiętaj ! Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia z naszej bazy.
Dane osobowe, podawane przez naszych Klientów w częściach sklepu, pozwalających na interakcję z
użytkownikiem (np. fora, opinie o produktach) są widoczne jawnie dla wszystkich czytających te
strony sklepu. Nie mamy żadnej możliwości filtrowania ich i zabezpieczania przed nieuprawnionym
wykorzystaniem przez podmioty trzecie.
Dostępne nam dane osobowe naszych Klientów w żaden sposób nie są udostępniane ani
sprzedawane osobom czy firmom trzecim.
Mailing marketingowy
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mailowych, osobom które
zarejestrowały swoje konta w naszym sklepie (punkt ten nie dotyczy pozostałych naszych klientów,
składających zamówienia bez rejestracji konta w sklepie). E-mailing może zawierad zarówno
informacje, bezpośrednio dotyczące działalności naszego sklepu (np. promocje, nowości w ofercie),
jak i te z nim nie związane (np. życzenia). Może też zawierad treśd przygotowaną przez naszych
Partnerów biznesowych.
Pragniemy podkreślid, iż dokładamy wszelkich starao, aby e-mailing nie był dla naszych Klientów
uciążliwy, ograniczamy jego objętośd i wysyłamy go tylko gdy to konieczne. Każda taka przesyłka
zawiera także specjalny link, umożliwiający rezygnację z dalszego ich otrzymywania bez potrzeby
likwidacji zarejestrowanego w sklepie konta.
Newsletter
Częśd sklepu, odpowiedzialna za rejestrację subskrybcji newslettera i wyrejestrowywanie z niej, jest
odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie było możliwości nieuprawnionego jej wykorzystania
(zapisania/wypisania osoby, która tego nie chce). Każdą taką operację trzeba potwierdzid poprzez
uruchomienie przesłanego e-mailem specjalnie zabezpieczonego linku. Dokładamy wszelkich starao,
aby nie było możliwości użycia skryptu w innym celu niż to zostało zamierzone.

Ciasteczka (cookies)
Nasz sklep internetowy używa ciasteczek (plików cookies) do obsługi sesji klienckich w sklepie.
Operacja ta sprowadza się jednak wyłącznie do identyfikacji sesji klienta, pliki cookies absolutnie nie
przechowują żadnych danych, pozwalających na identyfikację konkretnej osoby jako odwiedzającej
sklep.
Odpowiedzialność właściciela sklepu
Nie bierzemy odpowiedzialności za reklamy serwisów i usług, oferowanych przez podmioty trzecie,
ewentualnie pojawiające się w naszym serwisie. Przykładamy dużą wagę do ich wiarygodności, ale
nie zwalnia to od uważnego ich czytania i ostrożnego korzystania z nich.
Treści i opinie, wyrażane w sklepie przez osoby odwiedzające go, pozostają ich własnością. Nie
bierzemy za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie identyfikujemy się z nimi. Nie zawsze są one
zgodne z naszymi poglądami i opiniami.
Zastrzeżenia
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasz sklep
obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie.
POLITYKA PLIKÓW ,,COOKIES”
Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem
jest firma Vetlandia Roman Dudkowiak (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).
1) Poprzez pliki „cookies” należy rozumied dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
przechowywane w urządzeniach koocowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznad urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlid stronę
internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę
strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu koocowym oraz
unikalny numer.
2) Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji
użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu
tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumied w jaki sposób
użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z
wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
3) Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z
nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do
momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

4) Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą byd zbierane wyłącznie w celu
wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

