Polityka prywatności
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
niniejszej Kampanii i wydania Nagród przez Spectrum Brand Poland sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02366 Warszawa i Highlite Bielecka, Jellinek, Poznar Spółka Jawna z siedzibą
we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław. Podanie danych
jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Kampanii.
Dane osobowe Uczestników – po wyrażeniu przez nich zgody, będą
również przetwarzane do celów marketingowych przez Spectrum Brands
Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej
1920r. 7a, 02-366 Warszawa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Spectrum Brands
Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r.
7a, 02-366 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikom
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Polityka cookies (ciasteczek)
W ramach serwisu www.zmiloscidoprzyjemnosci.pl stosujemy pliki
cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z niego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym (komputerze,
tablecie, itp.). Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki.
Czym są pliki cookies?
Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki zawierające dane zapisywane w momencie
odwiedzenia określonej strony internetowej. Mogą być tworzone w pamięci urządzenia
zarówno przez serwer WWW, jak i przez samą stronę (czyli po stronie urządzenia).
Umożliwiają działanie różnych elementów stron, np. statystyk, liczników, zapami ętują
preferencje użytkownika (np. rozmiar czcionki), itp.
Jakie ciasteczka stosuje www.zmiloscidoprzyjemnosci.pl?
Strona wykorzystuje qtrans_cookie_test.
Dlaczego o tym informujemy?
22 marca 2013 roku weszły w życie przepisy nowelizowanej ustawy Prawa
Telekomunikacyjnego bazującego na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego.
Zgodnie z nowym prawem właściciele stron muszą poinformować użytkowników o tym, że
ich strona wykorzystuje cookies oraz w jakim celu.

Por.: Art. 173 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz.
1800, z późn. zm.), oraz Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 21 grudnia 2012, poz. 1445).
Przeglądanie strony www.zmiloscidoprzyhemnosci.pl jest równoznaczne z akceptacj ą
niniejszej Polityki cookies.

