
RODO 

Administratorem Twoich danych jest LA PELLE GOLD z siedzibą przy ul. Przemysłowej 23, 

w Tychach, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod 

numerem NIP: 949-16-35-906. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych 

osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: 

biuro@lapellegold.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci 

tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych 

Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Przemysłowa 23, 43-100 Tychy. 

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy, 

– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu, 

– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa 

podatkowego, 

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń 

zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, 

– prowadzenia procesów reklamacyjnych. 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. 

jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy 

udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej 

siedzibie bądź biurze przy ul. Przemysłowej 23, w Tychach lub wysyłając wiadomość e-mail 

na adres: biuro@lapellegold.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych 

przez LA PELLE GOLD w ramach zawieranych z Tobą umów. 

POLITYKA COOKIES 

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. 

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim 

zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas 

przechowywania na urządzeniu końcowym. 

3. Operator serwisu LA PELLE GOLD jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu 

końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. 

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: 

• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji 

użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby 

zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; 



• przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań 

użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia 

dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki 

stosuje się też do oceny popularności strony; 

• możliwości logowania do serwisu; 

• utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu. 

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są 

tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na 

inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w 

urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas 

wynikający z ich ustawień. 

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby 

zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich 

umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach 

swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest 

ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym. 

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika 

mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. 

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym 

użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim 

reklamodawcą. 

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu 

(pomoc) lub na stronie jej producenta. 

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie 

ciasteczka.org.pl 

 

 


