Polityka Prywatności

Nasz sklep korzysta z tzw. plików cookies. Każdy klient po przez zmianę ustawień może określić
warunki przechowywania, dostępu do jego danych osobowych.
Korzystając ze strony naszego sklepu wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies, zgodnie
z Polityką prywatności.
Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem
udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.
zm.). Dane osobowe Klientów sklep meggy.pl przechowuje na serwerach zapewniających ich
pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają tylko osoby uprawnione, będące
pracownikami firmy będącej właścicielem sklepu.
Klient, który przekazał swoje dane osobowe ma możliwość dostępu do nich celem
weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.
Informujemy, że sklep meggy.pl nie przekazuje osobom trzecim dostępnych danych
osobowych. Przekazanie danych może nastąpić jedynie w przypadku wyraźnej zgody Klienta
lub na wniosek uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi
się postępowaniami.

Pliki cookies
Pliki „cookies” nazywane ciasteczkami to niewielkie pliki informacyjne, tekstowe, które są
wysyłane przez serwis internetowy, który w danej chwili odwiedzamy. Pliki zapisywane są na
dysku końcowym (komputerze, smartfonie). Dzięki plikom cookies przy ponownej wizycie
użytkownika strona dopasowuje się do jego preferencji.
Funkcje plików cookies:
Pliki cookies pełnią następujące funkcje:
•

zapamiętują preferencje użytkownika, pozwalając na dopasowanie do nich
zawartości strony internetowej,

•

umożliwiają prowadzenie statystyk dotyczących np. odwiedzin stron internetowych ,
ostatnio przeglądanych produktów,

•

umożliwiają korzystanie z kont w serwisach,

•

pozwalają na prezentowanie reklam dopasowanych do naszych preferencji,

•

dzięki nim nie widzimy cały czas tych samych reklam

Wyłączenie plików cookies
Każdy użytkownik ma prawo zmienić domyślne ustawienia przeglądarki celem
zablokowanie korzystania z plików cookies. Należy pamiętać, że wszystkie udogodnienia
przestaną funkcjonować:
•

koszyk zakupowy – nie będzie pamiętał wybranych przedmiotów,

•

formularze logowania, hasła – nie zostaną zapamiętane

•

strony internetowe nie zapamiętają preferencji użytkownika, wybranego języka,

