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Polityka prywatności

1. Ochrona prywatności i danych osobowych.
2. Pliki cookies.
3. Jak wyłączyć pliki cookies?
W przeglądarce Mozilla Firefox
W przeglądarce Microsoft Internet Explorer
W przeglądarce Google Chrome
W przeglądarce Opera
W przeglądarce Apple Safari
W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

1. Ochrona prywatności i danych osobowych.
Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Ada-Music”, są gromadzone i
przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z
późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych
zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
Każdy klient firmy Ada-Music ma prawo do wglądu i zmian swoich danych w naszym systemie. Całkowite usunięcie danych nie jest
możliwe, gdy na koncie klienta znajdują się dokumenty księgowe wymagające przechowywania.
Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://www.adamusic.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w
celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://www.adamusic.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
Dane zostaną udostępnione firmie transportowej w celu dostarczenia przesyłki.
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Aby otrzymywać newsletter należy podać swój adres e-mail. Wszystkie zebrane przez nas dane są przechowywane na specjalnie
chronionym serwerze.
Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, wystarczy kliknąć na link wypisania z newslettera, bądź napisać na
adres:newsletter@adamusic.pl.
2. Pliki cookies.
W związku z nowelizacją ustawy o prawie telekomunikacyjnym (art. 173 nowej ustawy Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800), informujemy,
że sklep internetowy www.adamusic.pl używa informacji zapisanych w plikach cookies w zakresie:
•Dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
•Utrzymania sesji użytkownika sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu
ponownie wpisywać loginu i hasła oraz do utrzymania indywidualnego koszyka klienta.
•Tworzenia statystyk Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze sklepu.
3. Jak wyłączyć pliki cookies?
Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej
witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.
Ostrzegamy jednak, że ich wyłączenie może uniemożliwić korzystanie z pewnych części witryny!

W przeglądarce Mozilla Firefox
W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".
Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek
poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer
W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami
poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome
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W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść
dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do
szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera
Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".
Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do
bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari
W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w
dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.
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