Polityka prywatności
Witamy w sklepie internetowym Plantule
Przeglądając stronę www, dokonując zakupów w sklepie internetowym Plantule,
akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą
osobę korzystającą ze strony Plantule obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Zapewnienie
Zapewniamy użytkowników sklepu internetowego Plantule, iż przestrzegamy prawa do
prywatności i ochrony danych osobowych. Osobom korzystającym z naszego serwisu
zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy w zgodzie
z obowiązującym prawem i przypominamy, że od Was również zależy skuteczność tej
ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł
i loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji
internetowych. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Dane osobowe
W czasie korzystania ze stron sklepu internetowego Plantule możesz zostać
poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie
formularza lub w inny sposób. W przypadku zakupu będziesz proszony o podanie
pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność,
jeśli dane te są wymagane do jej prawidłowego wykonania.
Newsletter Plantule
Zaprenumerowanie elektronicznego newslettera, w którym przedstawiamy nowości,
promocje wymaga podania jedynie adresu e-mail. Wysyłamy e-mail zwrotny z prośbą
o potwierdzenie rejestracji. Jeśli potwierdzisz chęć otrzymywania newslettera, to Twój
adres zostanie dodany do listy mailingowej. Zapisując się na newsletter wyrażasz
zgodę na otrzymywanie informacji o produktach, cenach, promocjach itd.
Formularz kontaktowy
Osoby odwiedzające naszą stronę internetową mają możliwość zadawania pytań,
przedstawiania opinii, itp. Przechowujemy korespondencję elektroniczną
z użytkownikami serwisu w celu jak najlepszej i najszybszej odpowiedzi na pytania.
Pragnąc zapewnić najwyższej jakości usługi zapraszamy do kierowania pytań i opinii
pod adres: info@plantulepillows.com
Cookies
W trakcie korzystania z naszego serwisu mogą być gromadzone pewne anonimowe
informacje z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe
lub sygnalizatory www (ewidencje logów, logi serwerów itp). Używana przez Was
przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre
z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Was
poprzednio czy wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Wasz komputer.
Analizujemy także logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników.
Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych
i do badań statystycznych.
Bezpieczeństwo transakcji

Wszelkie transakcje prowadzone są przy użyciu protokołów bezpiecznego
połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego.
Karty kredytowe autoryzowane są on-line bezpośrednio na serwerze PolCard.
Nie rejestrujemy ani nie przechowujemy informacji związanych z kartami
kredytowymi. Stosowanie powyższych technologii zapewnia bezpieczeństwo płatności
za pomocą kart kredytowych.

