Polityka Prywatności Serwisów Internetowych
Multi Ice Radosław Charubin
Niniejsza polityka prywatności dotyczy stron internetowych w domenie lodybonano.pl i innych stron
internetowych prowadzonych przez lub na zlecenie Multi Ice Radosław Charubin., na których została
zamieszczona oraz w wersjach tych serwisów dostępnych za pomocą telefonów komórkowych.
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej: RODO)
oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz.
1204 ze zm.
Administratorem danych osobowych osób korzystających z stron internetowych w domenie
lodybonano.pl jest Multi Ice Radosław Charubinb. z siedzibą i adresem w Zaściankach, ul.
Modrzewiowa 11. Dane przetwarzane są:
- w celach statystycznych (pliki cookie) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
- w celu komunikacji z klientami oraz potencjalnymi klientami – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przewarzane w tym celu przechowywane
będą do czasu wyrażenia sprzeciwu.
Odbiorcy danych osobowych:
- dostawca hostingu;
- wyrażona zostanie zgoda na otrzymywanie informacji handlowych wówczas odbiorcą podanych
danych osobowych mogą być firmy świadczące na rzecz administratora danych osobowych usługi
marketingu, dostawca oprogramowania wykorzystywanego w celu wysyłania informacji handlowych;
- odbiorcą danych przetwarzanych w plikach cookies jest Google Inc z siedzibą w USA;
- odbiorcą danych osobowych mogą być firmy świadczące na rzecz Administratora usługi marketingu.

Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, natomiast w przypadku
danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. W celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres:
franczyza@lodybonano.pl.
Dane przetwarzane są do wycofania zgody lub ustania przyczyny biznesowej dla której zostały zebrane.
Pani/Pana dane nie będą profilowane.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane
przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym
komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta
odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię
ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
odwiedzających ze strony internetowej w następujących celu prowadzenia anonimowych statystyk
przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies
za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo
ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym
ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego
(przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz
Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania
Zamówienia).
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na
korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być
również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody
należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale
pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): • w
przeglądarce Chrome • w przeglądarce Firefox • w przęglądarce Internet Explorer • w przeglądarce
Opera • w przeglądarce Safari
Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze
Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w
administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie
zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są
ujawniane osobom trzecim.

