Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies w myśl dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002r., dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej. Niektóre z plików cookies mogą zostać zapisane w przeglądarce.
Pliki tekstowe cookies są jednym z rodzajów danych, które mogą być przechowywane przez usługodawców. Dane objęte postanowieniami ustawy przekazywane są
do urządzeń użytkowników usług przez usługodawców, w związku z ich potrzebami.
Może to następować w momencie zapewniania dostępu do usługi lub w trakcie korzystania z usługi.
Zgoda dotyczy przechowywania i korzystania z informacji z informacji na urządzeniach końcowych, w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
Podmiotem zamieszczającym informacje na urządzeniu końcowym Użytkownika
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Strona www.mojdom.com.pl nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny
za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
Pliki cookies, wykorzystywane są w celu:
- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób
Użytkownicy korzystają ze stron internetowych,
- badania potrzeb użytkowników
-doboru reklam do upodobań użytkowników
- przeciwdziałania nadużyciom w korzystaniu z usług
- dostosowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika,
Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień przeglądarki i zablokować obsługę plików cookies. Należy jednak pamiętać, że korzystając z serwisów i
stron Użytkownik akceptuje zasady zawarte na tych stronach/serwisach i zablokowanie ich może oznaczać ograniczenie lub nawet brak możliwości korzystania z całej ich zawartości.
W czasie korzystania z serwisów i stron Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Brak
wymaganych danych zablokuje możliwość skorzystania z funkcji serwisu, strony lub
formularza, jeśli dane te są wymagane do ich prawidłowego funkcjonowania. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone w formularzu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu
cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien skontaktować
się z Właścicielem/Administratorem Strony. Użytkownik ma prawo do wglądu,
zmiany lub usunięcia swoich danych z naszych baz. Dane podane w formularzu są

przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza i mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Właścicielem/Administratorem Strony reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookie mogą być wykorzystane
przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach
prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Zgodnie z art. 173 ustawy PrTel, pliki cookies nie mają wpływu na urządzenie końcowe użytkownika. Nie powodują one żadnych zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

