Polityka Prywatności i Cookies www.mamyzakupy.pl
DEFINICJE
Administratorzy – Administratorami danych osobowych Użytkowników serwisu MamyZakupy.pl są:
1.

2.

Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000121361, NIP: 8241000856,
REGON: 710307507 („Nutricia”);
L-W. Lebda-Wyborny Spółka Jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, pl. Niepodległości 5, 41-712 Ruda
Śląska, NIP: 6412355827, REGON: 240174139, KRS: 0000342766 („Lebda”).

Administratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi kontakt jest możliwy w stosunku do
Nutricia za pośrednictwem e-maila: iod.nutricia@danone.com, a w stosunku do Lebda za pośrednictwem emaila: […]
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej
podobnej technologii.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Mamyzakupy.pl – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://mamyzakupy.pl.
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Mamyzakupy.pl lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy
funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH


Administratorzy zbierają dane osobowe od Użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia
poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w serwisie
MamyZakupy.pl. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie
formularza.



Podczas rejestracji konta w serwisie Mamyzakupy.pl Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne
hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło w późniejszym czasie.



Podczas korzystania ze Strony Internetowej Mamyzakupy.pl mogą być pobierane dodatkowe
informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP
dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.



Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i
odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w serwisie
Mamyzakupy.pl.



Na stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie
zachowania użytkownika oraz dopasowanie treści do zainteresowań użytkownika. System ten jest
zintegrowany z serwisem Mamyzakupy.pl i każdy użytkownik może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.

Administratorzy mogą zbierać bezpośrednio od Użytkowników następujące dane osobowe: imię i nazwisko,
adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego/ew. numer karty płatniczej

– jeżeli transakcja zostanie opłacona kartą. Nutricia może przetwarzać również dodatkowo inne dane,
dobrowolnie podane w ramach Konta Użytkownika na Stronie Internetowej.

CELE ORAZ PRAWNE PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Do przetwarzania danych osobowych Administrator wykorzystuje oprogramowanie PrestaShop S.A. Dane
przetwarzane są w celach wskazanych poniżej.
1.

Administrator danych, Lebda, może przetwarzać dane Użytkowników w
następujących celach:
a) realizacji zamówień złożonych przez Stronę Internetową, w tym w celach kontaktowych, dokonania
wysyłki oraz weryfikacji historii zamówień (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. realizacja umowy,
której osoba, której dane dotyczą jest stroną);
b) dokonania rozliczeń podatkowych i finansowych oraz wypełnienia innych obowiązków ciążących na
Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości
(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku
prawnego, ciążacego na administatorze);
c) rozpatrywania złożonych reklamacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie
uzasadnionego interesu administratora);
d) ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora).

2.

Administrator danych, Nutricia, może przetwarzać dane użytkowników w
następujących celach:
a) niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej Administratora, w tym w celach statystycznych,
analitycznych, marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie
uzasadnionego interesu administratora);
b) administrowania stroną internetową znajdującą się pod adresem mamyzakupy.pl, w tym udzielania
odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy, prowadzenia i obsługi konta Użytkownika
oraz przyjmowania i procesowania zamówień (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie
uzasadnionego interesu administratora);
c) ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora);
d) w celach marketingowych, w tym w celu marketingu produktów własnych i partnerów Nutricia oraz w
celu wysyłania treści marketingowych oraz newsletterów drogą elektroniczną, na podstawie odrębnie
wyrażonych zgód i w zakresie wyrażonych zgód (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby,
której dane dotyczą);
e) w przypadku przystąpienia przez Użytkownika do programu lojalnościowego - prowadzenie Programu
na zasadach określonych w zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminie, w tym w celach
przyznawania i rozliczania przysługujących Uczestnikowi rabatów, bonów, oraz punktów (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Administratorzy oświadczają, że dane Użytkowników nie będą przekazywane poza EOG.

PODMIOTY, KTÓRYM PRZEKAZYWANE BĘDĄ DANE
Administratorzy danych mogą przekazywać dane Użytkowników podmiotom świadczącym na ich rzecz usługi
outsourcingowe (w tym IT, hostingowe, prawne) oraz organom publicznym, na podstawie wymogów
ustawowych. Nutricia może również przekazywać dane podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi
marketingowe oraz powiązanym z nią gospodarczo.
W przypadku dokonania zakupu na Stronie Internetowej, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności
od wyboru Użytkownika, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
•

Firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

•

Poczcie Polskiej S.A. Warszawie.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w
zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul.
Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co
do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania
wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy
podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia
i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie,
w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane
lub anonimizowane.
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Administratorzy zapewniają Użytkownikom następujące prawa, w związku z przetwarzaniem ich danych:


Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych i dostępu do danych.



Prawo uzyskania kopii danych.



Prawo do modyfikacji lub żądania sprostowania danych osobowych.



Prawo do żądania usunięcia danych.



Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.



Prawo do przenoszenia danych.



Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.



Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych opartych na uzasadnionym interesie
administratora.



W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo wycofania zgody w dowolnym czasie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.



Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba,
której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Użytkownicy mogą żądać realizacji wskazanych wyżej uprawnień niezależnie od każdego z Administratorów.
Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć drogą e-mailową w stosunku do Nutricia
na adres: iod.nutricia@danone.com, a w stosunku do Lebda na adres: […].

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administratorzy na bieżąco prowadzą analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są
przez nich w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby
upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
Administratorzy dbają o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane
jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
Administratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w stosunku do
Nutricia poprzez e-mail: iod.nutricia@danone.com, a w stosunku do Lebda: […] w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania danych osobowych.
Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Cookies
W ramach strony internetowej MamyZakupy.pl stosowane są następujące typy plików cookies:
a.
b.
c.
d.

Niezbędne pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony
internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
Pliki cookies analityczne, które zbierają dane na temat korzystania ze strony internetowej i jej działania.
Te informacje wykorzystywane są, aby ulepszać produkty i usługi internetowe.
Pliki cookies personalizujące, które używane są, aby spersonalizować i zoptymalizować korzystanie
Użytkowników ze strony internetowej. Pliki te gromadzą informacje na temat dokonywanych przez
Użytkownika wyborów dotyczących np. wielkości tekstu, języka oraz rozdzielczości ekranu.
Pliki cookies targetujące, które są zamieszczane przez osoby trzecie w celu świadczenia dodatkowych
usług (np. pliki cookies mediów społecznościowych) lub w celach reklamowych.

RODZAJE PLIKÓW COOKIE UŻYWANYCH NA STRONIE MAMYZAKUPY.PL


Niezbędne pliki cookies

Są niezbędne dla właściwego działania strony internetowej, która umożliwia użytkownikom korzystanie ze
świadczonych usług. Jeśli te pliki zostaną zablokowane, użytkownik nie będzie mógł korzystać ze strony
internetowej.

Lista niezbędnych plików cookies:
CEL

NAZWA PLIKU COOKIE

JAK DŁUGO JEST PRZECHOWYWANY PLIK
COOKIE?

Sesja

nutricia

Wygasa po wylogowaniu

Informacja o zamknięciu panelu z
cookiesAccepted
ciasteczkami
Analityczne pliki cookie
Personalizujące pliki cookie
Targetujące pliki cookie
Niezbędne pliki cookie
Informacja dotycząca wyświetlania
produktów typu Mleko początkowe

cookieAnalytic
cookiePersonal
cookieTarget
cookieBase

Po roku od ustawienia
Po roku od ustawienia
Po roku od ustawienia
Po roku od ustawienia

showAllProducts

Wygasa po zaknięciu okna przeglądarki

Informacja
o
id
użytkownika
UA_userID
potrzebna do głosowania na artykuły



Po roku od ustawienia

Po roku od ustawienia

Pliki cookies analityczne i związane z wydajnością

Pliki te pomagają mierzyć natężenie ruchu, aby ustalić, które obszary naszej strony internetowej były
odwiedzane. Wykorzystywane są do badania zwyczajów osób odwiedzających w celu udoskonalania produktów
i usług internetowych. Możemy rejestrować adresy IP (czyli adresy elektroniczne komputerów podłączonych do
internetu), aby analizować trendy, administrować stroną internetową, śledzić ruchy użytkowników oraz
gromadzić ogólne informacje demograficzne. Pliki te nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i
zawsze użytkownik jest proszony o zgodę przed ich umieszczeniem. Użytkownik wycofać swą zgodę w każdej
chwili.

Lista plików cookies związanych z wydajnością:
CEL

NAZWA PLIKU COOKIE

JAK DŁUGO JEST PRZECHOWYWANY
PLIK COOKIE?

Używane
do
rozróżniania
_ga
użytkowników w Google Analytics.

2 lata

Używane
do
rozróżniania
użytkowników i sesji w Google _gid
Analytics.

24 godziny

Służy do zmniejszania szybkości
żądania wysyłanego do Google _gat
Analytics.

1 minuta

Służy do zmniejszania szybkości
żądania wysyłanego do Google _dc_gtm_
Analytics.

1 minuta

Zawiera informacje związane z
kampanią dla użytkownika. Dla
połączonych kont Google Analytics i _gac_<property-id>
AdWords, tagi konwersji witryny
AdWords będą czytać ten plik cookie.

90 dni

Dane o użytkowniku dla programu
_ym_uid
Yandex Metrica.

2 lata

Dane o korzystaniu z AdBlocka dla
_ym_isad
programu Yandex Metrica.

24 godziny

Dane dla generowania heatmap oraz
_ym_visorc
moustracking Yandex Metrica.

30 minut

Dane dotyczące odwiedzonych stron,
sesji i preferencji użytkownika dla yabs-sid
wyszukiwarki Yandex.

Czas sesji

Dane dotyczące odwiedzonych stron,
sesji i preferencji użytkownika dla yandexuid
wyszukiwarki Yandex.

10 lat

Pliki niezbędne do prawidłowego
działania narzędzia Hotjar. Narzędzie
służy
do
analiz
zachowania
użytkownika w serwisie oraz do
pokazywania ankiet online w serwisie.



hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls,
_hjMinimizedPolls,
_hjDoneTestersWidgets,
_hjMinimizedTestersWidgets,
1 rok
_hjDoneSurveys,
_hjIncludedInSample,
_hjShownFeedbackMessage

Pliki cookies do personalizacji

Pliki te umożliwiają rozpoznawanie komputera użytkownika i witanie użytkownika przy każdej wizycie na stronie
internetowej bez konieczności rejestracji lub logowania. Pliki te nie są niezbędne do korzystania ze strony

internetowej, lecz ułatwiają korzystanie z niej. Użytkownik zawsze jest proszony o zgodę przed ich
umieszczeniem. Użytkownik może wycofać swą zgodę w każdej chwili.
Lista plików cookies do personalizacji:
CEL

NAZWA PLIKU COOKIE

JAK DŁUGO JEST PRZECHOWYWANY
PLIK COOKIE?

Pliki wykorzystywane przez program
Visual Website Optimization do
analizy zachowań użytkowników oraz _vis_opt_
tworzenia wariantu testów A/B lub
testów multiwariantowych.

100 dni

Służy do segmentacji użytkowników
na potrzeby analiz Visual Website _vwo_uuid
Optimizer.

100 dni

Służą do prawidłowego działania
narzędzia Sleeknote do wyświetlania SNC, SNS, SNSubscribed
treści na stronie.

2 lata, 1 rok, 3 miesiące

Przechowywanie
daty
najmłodszego dziecka

youngest-child

Po 1 roku od zapisania

homePageVisited

Po zakończeniu sesji

urodzenia

Informacja o odwiedzeniu
głównej serwisu


strony

Pliki cookies osób trzecich

Są to pliki umieszczane na naszej stronie internetowej przez osoby trzecie w naszym imieniu. Pliki te umożliwiają
generowanie spersonalizowanych reklam na innych stronach internetowych w oparciu o informacje na temat
użytkownika np. podstrony przeglądane na naszej stronie internetowej. Strona mamyzakupy.pl może również
umieszczać pliki cookies dla usług osób trzecich takich jak media społecznościowe np. kliknięcie w „Udostępnij
na Facebooku” może oznaczać umieszczenie pliku cookie Facebooka w przeglądarce użytkownika.
Nie podajemy osobom trzecim umieszczającym pliki cookies na naszej stronie internetowej żadnych danych
osobowych. Osoby trzecie mogą jednak zakładać, że użytkownicy wchodzący w interakcję ze spersonalizowaną
reklamą lub treścią wyświetlaną na naszej stronie internetowej lub w nią klikający należą do grupy, do której
reklama ta lub treść jest kierowana. Nie mamy dostępu do plików cookies lub innych elementów używanych
przez reklamodawców i witryny internetowe osób trzecich i nie mamy nad nimi kontroli. Praktyki informacyjne
tych osób trzecich nie są objęte naszą Polityką prywatności i plików cookies.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat ich praktyk w zakresie ochrony danych prosimy kontaktować się z
nimi bezpośrednio. Pliki te nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i zawsze będziemy
prosićużytkownika o zgodę przed ich umieszczeniem. Użytkownik może wycofać swą zgodę w każdej chwili.
Lista plików cookies osób trzecich:
CEL

NAZWA PLIKU COOKIE

JAK DŁUGO JEST PRZECHOWYWANY
PLIK COOKIE?

Do wyświetlania reklam w sieci
IDE
DoubleClick.

Czas sesji.

Do wyświetlania reklam w sieci
id
DoubleClick.

Czas sesji.

Używany to określania preferencji
użytkowników
i
serwowania
DSID
dopasowanych do użytkownika reklam
w sieci DoubleClick.

Czas sesji.

Dla przedstawiania właściwych reklam
potencjalnym klientom i zbierania
informacji czy i w jaki sposób test_cookie
użytkownik miał kontakt z reklamą w
sieci DoubleClick.

Czas sesji.

Dane dla integracji
widgetem Facebook.

serwisu

z

act

Czas sesji

Dane dla integracji
widgetem Facebook.

serwisu

z

c_user

Czas sesji

Dane dla integracji
widgetem Facebook.

serwisu

z

datr

2 lata

Dane dla integracji
widgetem Facebook.

serwisu

z

fr

2 miesiące

Dane dla integracji
widgetem Facebook.

serwisu

z

Dane dla integracji
widgetem Facebook.

serwisu

z

Dane dla integracji
widgetem Facebook.

serwisu

z

Dane dla integracji
widgetem Facebook.

serwisu

z

Dane dla integracji
widgetem Facebook.

serwisu

z

pl
precence

Czas sesji

sb
wd
xs

Czas sesji

Informacja o wersji aplikacji Visual
_vwo_app_version
Website Optimizer.

50 lat

Czas odsłony, Adres strony na której
był user, Adres IP, User agent, System
operacyjny,
Przeglądarka,
Czy
urządzenie mobilne, Źródło (strona)
wejścia,
Źródło
kampanii _contactvs
(utm_source),
Nazwa
kampanii
(utm_campaign), Treść kampanii
(utm_content), Medium kampanii
(utm_medium)

5 lat

Służy do połączenia informacji z
google_capping
Google do Netsprint.

30 dni

Dane niezbędne do działania sale.api
sc
sieci netsprint.

1 rok

Dane
wykorzystywane
do
rozpoznawania użytkowników w sieci uid
Netsprint.

1 rok

Dane na temat czasów kontaktów
użytkownika na potrzeby sieci ut
Netsprint.

1 rok

Dane
wykorzystywane
do
tmp
prawidłowego działania sieci Netsprint

Czas sesji.

Dane
wykorzystywane
do
uid
prawidłowego działania sieci Netsprint

2 lata

Dane
wykorzystywane
do
volatileUid
prawidłowego działania sieci Netsprint

Czas sesji.

Dane statystyczne Nutriciastatic.com

1 rok

__cfduid

NUTRICIA WYKORZYSTUJE PLIKI TYPU COOKIES W CELU:


utrzymywania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,



dostosowania sklepu do potrzeb Użytkownika,



tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu,



opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat
ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i
analitycznych.

Możliwe jest ograniczenie lub zablokowanie plików cookies, a nawet usunięcie plików cookies, które zostały już
umieszczone na urządzeniu. W takim przypadku użytkownik może nie mieć dostępu do wybranych obszarów
naszej strony internetowej, a strona internetowa może nie rozpoznać powracającego użytkownika, w związku
użytkownikowi ponownie wyświetli się Komunikat o plikach cookies z informacją o wyrażenie zgody na
umieszczanie tych plików.
Na stronie mamyzakupy.pl udostępnione jest narzędzie, które pomoże użytkownikom zarządzać plikami cookies.
Narzędzie to znaleźć można w stopce naszego serwisu pod nazwą „Ustawienia ciasteczek”.
Użytkownik może także ograniczyć lub zablokować pliki cookies zmieniając ustawienia swej przeglądarki. Aby
ustalić, jak zarządzać ustawieniami plików cookies, należy sprawdzić dokładne informacje w sekcji pomocy
przeglądarki użytkownika. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z
poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje ->
Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane ->
Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnic się w zależności od
wykorzystywanej wersji przeglądarki.

Jakiekolwiek pytania dotyczące powyższej polityki prywatności prosimy kierować na adres:
Nutricia Polska Sp. z o.o.
00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 8
KRS 0000121361,
NIP 824-100-08-56
E-mail: iod.nutricia@danone.com.

LINKI
Nutricia proponuje na swojej stronie Sklepu korzystanie z łącz do swoich stron internetowych oraz do innych
stron internetowych, które nie należą do Administratorów. Łącza te zostały stworzone w porozumieniu ze
stronami, których to dotyczy ale których nie kontroluje w żaden sposób. Nutricia nie ponosi w żaden sposób
odpowiedzialności za treść tychże innych stron ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.
DOSTĘPNOŚĆ
Nutricia dokłada należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwany dostęp dla swoich użytkowników do strony
internetowej.
INFORMACJE PRAWNE


www.mamyzakupy.pl strona, którą właśnie zwiedzasz, jest prowadzona przez:
Nutricia Polska Sp. z o.o.
00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 8

PRAWA AUTORSKIE
Uprzejmie informujemy, że wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów
wykorzystanych na niniejszej stronie jest firma NUTRICIA Polska Sp. z o.o. Jednocześnie przypominamy, że
jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów do celów innych niż użytek osobisty wymaga wyraźnej i pisemnej
zgody firmy NUTRICIA Polska Sp. z o.o.

