POLITYKA COOKIES
Pliki cookie strony www.tokatiz.pl nie przechowują poufnych
informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia,
zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej,
należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z
przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można
zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików
cookie.
Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji
Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować
informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby
odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i
czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia
strony internetowej www.tokatiz.pl.
Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk
Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować
informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii
marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony
internetowej www.tokatiz.pl oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.
Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym
użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z partnerów –
Google i Facebook.
Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
LOGI
Korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na
którym znajduje się blog. Każde zapytanie skierowane do serwera
zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas
serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie
operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera
nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał
pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest

ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem w superhost.pl
SKLEP
Dane osobowe podane podczas zamówienia w Sklepie Internetowym
będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia,
wysyłki w przypadku produktów fizycznych i wystawienia faktury VAT
(realizacji umowy sprzedaży). Osoby trzecie nie będą miały do nich
dostępu i nie zostaną one wykorzystane w celach komercyjnych bez
wcześniejszej wyraźnej zgody.
NEWSLETTER
Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np.
marketingowych i przesyłania informacji handlowych – będą
wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili informacyjnych ze
strony www.tokatiz.pl Dane te przechowywane są w systemie
GetResponse. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.
KOMENTARZE
Jeśli dodasz na moim blogu komentarz do artykułu – to podane dane
nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te
przechowywane są w WordPressie na serwerze w superhost.pl oraz w
systemie Disqus w celach zarządzania komentarzami oraz ich
moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.
FORMULARZ KONTAKTOWY
Jeśli wyślesz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy – to
podane dane nie zostaną wykorzystane, aby zapisać Cię na
newsletter, ale mogą być wykorzystywane w celach marketingowych,
jeśli będzie wymagała tego odpowiedź na Twojego e-maila. Dane te
przechowywane są w naszej skrzynce e-mailowej w superhost.pl w
celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na
Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.
DOBROWOLNE PODANIE DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne do celów
marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz
możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i
żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się z nami lub w
przypadku newslettera wciśnij odpowiedni link wypisania z listy w
przesłanym przeze nas newsletterze.

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli TOKATIZ Sp.
z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. Wita Stwosza 13 KRS 0000757692,
REGON 381836915, NIP 6272760024
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza
przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
▪ H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22

60-829 Poznań, NIP: 7822622168, REGON: 364261632 KRS:
0000612359– w celu przechowywania danych osobowych na
serwerze,

▪

GetResponse Gdańsk Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk, Polska –
w celu korzystania z systemu mailingowego GetResponse,
służącego do przesyłania newslettera,
- Fakturownia Sp. z o.o.
00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8
NIP 5213704420 KRS 0000572426, REGON 362333847 w ramach
którego generowane i wysyłane są faktury dokumentujące zakupy
dokonane za pośrednictwem sklepu.

- Michał Jaworski, ul. Bielawy 22, 62-530 Kazimierz Biskupi, email: kontakt@upsell.pl w celu korzystania z platformy
internetowej na której znajduje się wykupiony przez Ciebie kurs.

