Polityka prywatności i plików cookies
Administratorem strony rogalove.pl jest MyShop sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul.
Sowińskiego 18a, kod pocztowy: 60-283, identyfikująca się numerem NIP: 7792394098, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000387736, posiadająca
kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 złotych.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z polityką prywatności, w każdej chwili
możesz skontaktować się z nami pod adresem info@rogalove.pl
1. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko rzetelnym i sprawdzonym podmiotom
świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Korzystamy z narzędzia Google Analytics, które zbiera statystyczne informacje na temat odwiedzin
naszego serwisu, m.in. odwiedzanych podstron, czasu spędzonego na stronie czy urządzenia, na
jakim strona jest przeglądana. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC
dotyczące usługi Google Analytics. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym
prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu
optymalizacji naszej strony internetowej.
3. Udostępniamy Ci możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, jak np. udostępnianie treści
w serwisach społecznościowych. Używanie ich może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies
administratorów serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter,
Google+ czy YouTube.
4. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies
firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.
5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez
usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość
dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce
prywatności poszczególnych usługodawców:
Facebook https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
Instagram https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
Twitter - https://twiFer.com/en/privacy
Google - https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Youtube https://policies.google.com/privacy?hl=pL
Sklep internetowy E-torty.pl na której stronie pod adresem www.e-torty.pl/rogalove można zakupić
charytatywne Rogale Świętomarcińskie posiada odrębną Politykę Ochronę Prywatności opisaną w
regulaminie sklepu i odpowiednich do niego załącznikach:
https://e-torty.pl/regulamin

