1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kriocentrum S.C. z siedzibą
w Józefowie, zwane dalej Kriocentrum.
1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Kriocentrum jest art. 6
ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do
nawiązania kontaktu. Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie jej danych osobowych
w celu kontaktu może tę zgodę odwołać w każdym czasie, co jednak nie wpłynie na podjęte
do tej pory działania przez Kriocentrum.
1. Kriocentrum S.C. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny
do udzielenia odpowiedzi.
1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
1. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty, którym Kriocentrum powierzył
przetwarzanie Twoich danych osobowych. Ponadto Kriocentrum będzie udostępniać Twoje
dane innym podmiotom o ile taki obowiązek będzie wynikał obowiązujących przepisów
prawa obowiązujących przepisów prawa.
1. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
1. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz,
że Kriocentrum przetwarzając Twoje dane osobowe narusza przepisy RODO.
1. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach
podejmowania decyzji.
NOTA PRAWNA

Kriocentrum S.C. z siedzibą w Józefowie, oświadcza, że treści opublikowane na stronach
niniejszego serwisu (centrumliposukcji.pl/) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią
oferty Kriocentrum S.C. w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kriocentrum dokłada starań, aby
treści przedstawione w serwisie centrumliposukcji.pl były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi
odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba
zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z
Kriocentrum.
Kriocentrum zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian wedle uznania oraz poprawek w treści
strony, zmiany materiałów i opisów, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia poszczególnych
podstron bądź całej strony centrumliposukcji.pl
Kriocentrum S.C. nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których
łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie. Kriocentrum S.C. nie odpowiada za treści
umieszczone w zewnętrznych serwisach na temat Kriocentrum z których prowadzą łącza do niniejszej
strony.

Serwis centrumliposukcji.pl – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Kriocentrum
S.C., a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej pisemnej zgody Kriocentrum S.C.
Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę Kriocentrum stanowią własność
firmy Kriocentrum S.C., podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane bez
zgody Kriocentrum.
Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej
stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy i nie mogą być
wykorzystywane bez ich zgody.
Polityka plików „cookies"

1. Polityka plików „cookies” odnosi się do wszystkich witryn (w szczególności
umieszczonych w domenie: centrumliposukcji.pl), których właścicielem jest Kriocentrum
S.C., z siedzibą w Józefowie, ul. Wyszyńskiego 103, 05-420 Józefów
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach „cookies”.
3. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
„cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
5. Pliki „cookies” używane są do:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika; w
szczególności pliki te pozwalają dostosować treść serwisu w zależności od indywidualnych
potrzeb Użytkownika, np. ze względu na lokalizację.
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co pozwala na ciągłe ulepszanie ich struktury i
zawartości;
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
a. „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.;
b. „reklamowe” pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie
dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą
zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu
na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej.

Czym są ciasteczka (pliki cookies)?
Ciasteczko jest plikiem alfanumerycznym (tekstowym), który jest zapisywany na komputerze
użytkownika podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany – w przypadku odwiedzin
ponownych/kolejnych).
W jaki sposób wykorzystujemy cookies w naszym serwisie?
Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią
identyfikację danych osobowych. Pliki cookies są wykorzystywane w naszym serwisie do celów
statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia
prawidłowego działania serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.
Czy mogę wyłączyć obsługę Cookies?
Tak, możesz to zrobić w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie
obsługi Cookies.
JAK WYŁACZYĆ OBSŁUGĘ CIASTECZEK W POSZCZEGÓLNYCH
PRZEGLĄDARKACH:
Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia
zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki
cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
• Usuwanie plików cookie
• Domyślne blokowanie plików cookie
• Domyślne zezwalanie na pliki cookie
• Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
• Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk
Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie
używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się
poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.
Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej
witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na
stosowanie cookies przez naszą witrynę.

