Polityka prywatności
Szanujemy i chronimy Twoją prywatność. Dlatego opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane
z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o użytkownikach i klientach sklepu ajkomp.com/sklep.php

Informacje zawarte w logach dostępowych
Podobnie jak większość firm, posiadających własne serwery, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez
użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach
technicznych, związanych z administracją serwerów, jak również w celach statystycznych.

Dane podawane w zamówieniu
Aby zrealizować zamówienie na towary dostępne w naszej ofercie należy wypełnić formularz zawierający podstawowe dane
o użytkowniku (imię, nazwisko, nazwa firmy, kontakt, adres), dane te są niezbędne do zrealizowania zamówienia, wysłania
przesyłki.
Dane użytkowników zamawiających inne usługi są przez nas wykorzystywane do zrealizowania transakcji i celów księgowych
(np. wystawienie faktury). Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim.

Subskrypcja Newsletter
Zapisanie się na Newsletter wymaga podania adresu e-mailowego umożliwiającego kontakt z użytkownikiem.W każdym emailu typu newsletter, rozsyłanym do Klientów, można poprzez kliknięcie w odpowiedni link usunąć swoje dane z bazy
adresów zapisanych na newsletter, prośbę taką można również skierować na reklamacje@ajkomp.com

Przechowywanie danych na serwerach ajkomp.com
Metoda przechowywania powierzonych nam danych na naszych serwerach: stron internetowych, stron sklepu, kont emailowych jest zgodna z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te chronione są różnego rodzaju zabezpieczeniami.

Cookies
Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach tych
znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych
wymagających autoryzacji.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub
przetwarzane dane osobowe.
Sklep ajkomp.com/sklep.php przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika
po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Nasza księgarnia wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony.
Są one niezbędne w procesie rejestracji, logowania i dokonywania zakupów w naszym serwisie. Ciasteczka nie zawierają
żadnych danych osobowych.
Księgarnia jest reklamowana przy pomocy usługi Google AdWords. W związku z tym w twojej przeglądarce może zostać
umieszczone ciasteczko informujące narzędzia analityczne, że wejście pochodziło z reklamy AdWords. Ciasteczko może
zostać także wykorzystane do emisji reklam naszej księgarni na innych stronach internetowych (remarketing).
Możesz zrezygnować z pliku cookie Google na stronie https://www.google.com/ads/preferences/ Możesz także
zrezygnować z plików cookie dostawców zewnętrznych na stronie Network Advertising Initiative
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
Zarządzać plikami cookies możesz według następujących instrukcji dla przeglądarek stacjonarnych:
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Płatności
Realizując zamówienie na jakikolwiek z oferowanych przez nas produktów i wybierając sposób płatności karta kredytową,
klient przechodzi połączeniem szyfrowanym na stronę firmy autoryzującej, z która mamy podpisaną odpowiednia umowę
(Przelewy24) tam dokonuje operacji finansowej.
Za całość takiej operacji finansowej odpowiada firma autoryzująca transakcje.
Sklep ksiazki-medyczne.eu nie ma dostępu do takich danych, jak numer karty, dostep do konta itd.

Zmiany w polityce ochrony prywatności www.ajkomp.com
Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego
serwisu mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności strony www.ajkomp.com
O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników naszej strony.

Kontakt
W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania ze strony
www.ajkomp.com czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: biuro@ajkomp.com
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