Administratorem strony jest A ROCH ART Joanna Lemańska, z siedzibą ul. Związku Walki
Młodych 15, 02-786 Warszawa
W razie pytań związanych z polityką prywatności, możesz skontaktować się z nami, wysyłając
wiadomość na adres druk2000.pl@gmail.com
Wszystkie dane osobowe i dane umożliwiające identyfikację personalną, wprowadzone w
formularzu zamówień i innych elementach w serwisie wymagających podania jakichkolwiek
danych, pozostają w bazie danych A ROCH ART i nie są udostępniane osobom trzecim.
Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich edycji i usunięcia z
serwisu.
Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat
Twoich odwiedzin strony (podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy
przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami itp.). W tym celu wykorzystywane są pliki
cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. W tym celu wykorzystywane są
pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords.
PLIKI COOKIES
Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.
Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej.
Używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron WWW. Stosowane
są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób
korzystania użytkowników ze stron internetowych, co umożliwia ulepszania struktury i
zawartości strony.
Na stronie internetowej A ROCH ART stosowane są pliki “cookies” sesyjne (tymczasowe)
oraz stałe. “Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu
opuszczenia strony internetowej. “Cookies” stałe przechowywane są przez czas określony w
parametrach określonych w pliku “cookie”. Użytkownik dysponuje również możliwością
ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików “cookies”.
Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować
automatyczne akceptowanie plików “cookies” lub uzyskać każdorazową informację o

przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików “cookies”
oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki Użytkownika.
Wyłączenie opcji przyjmowania “cookies” nie powoduje braku możliwości czytania lub
oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym – z zastrzeżeniem tych, do których
dostęp wymaga logowania.
Korzystanie z serwisu internetowego A ROCH ART jest równoznaczne z akceptacją wyżej
opisanej Polityki Prywatności firmy.

