"Drogi Użytkowniku!
Dokument, który czytasz stanowi politykę prywatności produktów marki Cordelia
prezentowanych pod adresem: www.cordelia.pl, dalej nazywanej Stroną. Strona jest prowadzona
przez wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki: Joannę Kukulską (nr NIP 8981818884, nr REGON 362652200 , działającą pod
nazwą JOANNA KUKULSKA - wspólnika spółki cywilnej oraz Anetę Berdzik (nr NIP 8982004706, nr
REGON 932888202, działającą pod nazwą ANETA BERDZIK - wspólnika spółki cywilnej, prowadzące
działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą POND s.c. Joanna Kukulska Aneta Berdzik, nr NIP
899 277 54 28, nr REGON 362714414, ul. Przyjaźni 6/U2, 53-030 Wrocław, dalej zwane
Administratorem Strony.
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszej Strony czuł się
komfortowo. Dlatego też w naszej polityce prywatności prezentujemy Ci najważniejsze informacje
o plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą Stronę.

Ciasteczka
Nasza Strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies
(ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera,
telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania ze wszystkich funkcji Strony. Pliki cookies
nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Ponadto w każdej chwili możesz je
usunąć - korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki. Korzystając z tych opcji możesz
również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
Na tej Stronie ciasteczka wykorzystywane są do celów:
•

zapamiętywania informacji o Twojej sesji

•

statystycznych

•

marketingowych

•

udostępnienia Ci pozostałych funkcji Strony.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej
przeglądarce możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat
możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki
znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
FireFox - https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy

%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Microsoft Edge - http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq
Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Kontakt z Administratorem
Jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących Twoich danych
osobowych lub po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności napisz na
adres email: cordelia@cordelia.pl"

