
Udostępnianie  informacji

Używamy  Google  Analytics  i  Google  Ads  do  monitorowania  wydajności  strony  internetowej  i  promowania  
naszych  usług.  Mogą  zbierać  informacje  o  korzystaniu  ze  strony  i  zachowaniu  osób  odwiedzających,  takie  jak  
liczba  przeglądanych  stron,  średni  czas  trwania  sesji  oraz  źródło  ruchu.  Informacje  te  są  anonimowe  i  nie  są  
powiązane  z  danymi  osobowymi  użytkowników.

Kolekcja  informacji

Gazetka-Oferta.com  nie  będzie  sprzedawać,  wynajmować  ani  użyczać  danych  osobowych  użytkowników  osobom  
trzecim,  chyba  że  jest  to  konieczne  do  świadczenia  usług  lub  jest  to  wymagane  przez  przepisy  prawa.  Gazetka-
Oferta.com  może  udostępniać  swoim  partnerom  biznesowym  informacje  zbiorcze,  takie  jak  statystyki  korzystania  
z  serwisu.

Gazetka-Oferta.com  zbiera  informacje  od  użytkowników  za  pośrednictwem  serwisu  oraz  poprzez  swoje  
usługi  marketingu  afiliacyjnego.  Informacje  te  mogą  obejmować  dane  kontaktowe,  takie  jak  adres  e-mail  oraz  
informacje  związane  z  preferencjami  użytkowników  dotyczącymi  produktów  i  usług.  Gazetka-Oferta.com  może  
również  zbierać  informacje  o  aktywności  użytkowników  w  serwisie,  takie  jak  przeglądane  produkty  i  przeprowadzane  
wyszukiwania.

Bezpieczeństwo  informacji

Wykorzystanie  informacji

Polityka  prywatności

Gazetka-Oferta.com  podejmuje  rozsądne  działania  w  celu  ochrony  danych  osobowych  użytkowników  przed  
nieupoważnionym  dostępem,  wykorzystaniem  lub  ujawnieniem.  Chociaż  Gazetka-Oferta.com  bierze  na  siebie  
odpowiedzialność  za  ochronę  danych  osobowych,  nie  może  zagwarantować  ich  bezpieczeństwa  w  przypadku  
cyberataku  lub  nieprzewidzianego  naruszenia  bezpieczeństwa.  Jeśli  dowiemy  się  o  takim  incydencie,  podejmiemy  
wszelkie  niezbędne  kroki  w  celu  rozwiązania  sytuacji  i  powiadomimy  użytkowników,  których  to  dotyczy,  w  
rozsądnym  czasie.

Gazetka-Oferta.com  wykorzystuje  informacje  zebrane  od  użytkowników  w  celu  świadczenia  usług  marketingu  
afiliacyjnego  oraz  personalizacji  korzystania  z  serwisu.  Gazetka-Oferta.com  może  również  wykorzystywać  zebrane  
informacje  do  wysyłania  użytkownikom  informacji  o  odpowiednich  produktach  i  usługach,  takich  jak  nowo  
publikowane  katalogi.

Niniejsza  polityka  prywatności  opisuje  sposób  działania  serwisu  internetowego  Gazetka-Oferta.com,  
administrowanego  przez  upoważnioną  osobę  fizyczną  IONITA  C.  MARIAN  PFA,  z  siedzibą  przy  ul.  Cozla  nr  3  bl.  B1b  
sc.  1  et.  7  ap.  29,  Bukareszt,  Rumunia  zarejestrowana  w  Rejestrze  Handlowym  w  Bukareszcie  pod  nr.  41633778,  
gromadzi,  wykorzystuje  i  wywiązuje  się  ze  swoich  obowiązków  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych  oraz  
przestrzega  Rozporządzenia  (UE)  2016/679  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  („RODO”)  ").  Prosimy  o  uważne  zapoznanie  się  z  
niniejszą  polityką  przed  przeglądaniem  strony  i  podaniem  danych  osobowych.
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Polityka  prywatności  może  zostać  zmieniona  w  dowolnym  momencie.  Wszelkie  zmiany  zostaną  opublikowane  
na  tej  stronie  i  wejdą  w  życie  natychmiast.  Zachęcamy  użytkowników  do  okresowego  sprawdzania  tego  
dokumentu,  aby  być  na  bieżąco  ze  zmianami  i  aktualizować  swoją  wiedzę  na  temat  sposobu  przetwarzania  
ich  danych  osobowych.

W  zakresie,  w  jakim  przetwarzamy  Twoje  dane  osobowe  na  podstawie  prawnie  uzasadnionego  interesu,  
Ogólne  Rozporządzenie  o  Ochronie  Danych  Osobowych  przyznaje  Ci  szczególne  uprawnienie  –  prawo  do  
wniesienia  sprzeciwu  wobec  tego  rodzaju  przetwarzania.  Jeżeli  jednak  nasz  prawnie  uzasadniony  interes  w  
przetwarzaniu  danych  osobowych  przeważa  nad  interesem  osobistym,  możemy  nadal  przetwarzać  dane  
osobowe,  nawet  pomimo  sprzeciwu  wobec  takiego  przetwarzania.  Mamy  również  prawo  do  dalszego  
przetwarzania  danych  osobowych,  gdy  jest  to  niezbędne  do  udowodnienia,  wykonania  lub  obrony  naszych  
roszczeń  prawnych.

Organem  nadzorczym  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych  w  Rumunii  jest:  Krajowy  Urząd  Nadzoru  
nad  Przetwarzaniem  Danych  Osobowych.  Informacje  na  temat  tego  organu  i  procedury  składania  skarg  
można  znaleźć  na  jego  oficjalnej  stronie  internetowej:  www.dataprotection.ro

Masz  możliwość  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Twoich  danych  osobowych  w  celu  
komunikacji  marketingowej.  Jeśli  zgłosisz  sprzeciw  wobec  komunikacji  marketingowej,  przestaniemy  
przetwarzać  Twoje  dane  osobowe  w  tym  celu.

To  jest  nasza  zaktualizowana  polityka  prywatności  na  dzień  [01.01.2023].

Do  kontaktu  proszę  używać  adresu  e-mail  icmpfa@gmail.com.

Serwis  zarządza  informacjami  o  plikach  cookies  poprzez  dedykowaną  wtyczkę,  która  dostarcza  wszelkich  
niezbędnych  informacji  o  plikach  cookies  wykorzystywanych  przez  serwis.  Użytkownicy  mają  możliwość  
wyboru,  czy  akceptują  korzystanie  z  plików  cookie  w  ustawieniach  swojej  przeglądarki.

Gazetka-Oferta.com  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszej  polityki  w  dowolnym  czasie,  za  
uprzednim  lub  bez  uprzedzenia.  Dalsze  korzystanie  z  witryny  po  wprowadzeniu  takich  zmian  oznacza  
akceptację  tych  zmian.

Zmiany  zasad

Prawo  do  sprzeciwu
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