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Politica de confidenţialitate
Apreciem interesul dvs.pentru site-ul nostru. Protejarea confidențialității dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Mai jos vă vom oferi
informații detaliate despre manipularea datelor.
Colectarea, prelucrarea ți utilizarea datelor cu caracter personal
Puteți vizita site-ul nostru fara a ne furniza orice informații despre dvs.Noi stocăm - chiar dacă vizitați doar newsletter-ul prin link-uri - doar datele
de acces fără referințe personale, cum ar fi
- Numele furnizorului de servicii Internet
- Pagina din care ne vizitați
- Numele fițierului
Aceste date sunt folosite exclusiv pentru a îmbunătăți oferta noastră ți nu permit nici o concluzie cu privire la persoana dumneavoastra.
Noi colectăm, stocam ți procesăm informațiile dumneavoastră pentru a procesa vânzările de achiziționare ți pentru posibilile garanții, precum
ți în scopuri publicitare. Datele cu caracter personal sunt colectate atunci când se furnizează în context comanda sau deschiderea unui cont sau
înregistrarea pentru newsletter. Cand se inregistreaza la newsletter-ul nostru, adresa dvs. de e-mail va fi folosită în scopuri publicitare, până când va
dezabonati de la acest newsletter,care se poate dezabona în orice moment.
Dezvaluirea de date personale sunt utilizate de catre noi în contextul executării unui contract de servicii utilizate (transport, companiile de logistică,
bănci).
Dreptul la informare
Potrivit Legei federației germane privind protecția datelor, aveți dreptul la libera informare despre datele stocate, precum ți dreptul de a corecta,
bloca sau țterge aceste date, precum ți la principalele decizii de creditare, la eliberarea acestei probabilități colectate sau salvate,sau tot felul de
date utilizate în acest scop.
E-mail-ul de publicitate
Dacă sunteți înregistrat separat în newsletter, Adresa ta de email va fi utilizată în scopuri publicitare, până când va dezabonati de la acest
newsletter. Vă puteți dezabona în orice moment, fără costuri de angajamente, altele decât costurile de transport la prețurile de bază ale furnizorului
de acces.
Utilizarea cookie-urilor
Pe site-ul nostru vom folosi cookie-uri. Cookie-uri (cookie-uri,eng- biscuiți) sunt mici fițiere care sunt stocate pe hard ți pot salva setările specifice
ți schimbul de date cu sistemul nostru prin intermediul browser-ul dumneavoastră. Acest lucru de stocare vă va ajuta , ți vă va simplifica utilizarea,
de exemplu, anumite intrări vor fi salvate de tine, astfel încât să nu trebuiasca să le repetați în mod constant. Browser-ul dvs. vă permite să setați
restricționarea si utilizarea de cookie-uri, ceea ce duce la o buna colaborare si va uțureaza munca . Cookie-urile pot fi țterse.
Sesiunea cookie-uri
Cookie-urile de sesiune (numite cookies de sesiune) sunt țterse după ce închideți browserul.
Cookie-uri pe termen lung
Acesta poate fi utilizat în cookie-urile noastre, care rămân pe hard disk pentru tine.Timpul de expirare este setată pentru comfortul Dvs. la o dată în
viitor. Pe o altă pagina de vizită vor fi recunoscute automat ca ai fost deja la noi, ți ve-ți sti ce intrări ți setări preferați. (ața-numita cookie-uri pe
termen lung ).
Instrumentul Web de urmărire
Google Analytics cu extensia" anonimiza IP"
Această pagină web utilizează Google Analytics pentru web analytics. Acesta este un serviciu care utilizează Google Inc ("Google") Google
Analytics utilizează "cookies".Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către dvs. a acestui website (inclusiv adresa dvs. de IP)
sunt transmise la un server Google în Statele Unite ale Americii ți depozitate acolo. Google aderă la prevederile de confidențialitate ale "US Safe
Harbor" acordat ți este înregistrat cu "Safe Harbor", programul de Departamentul de Comerț al SUA. Google va folosi aceste informații pentru
a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului, elaborarea rapoartelor privind activitatea de pe site pentru operatorii site-ului ți pentru a oferi o altă
utilizare a site-ului ți a serviciilor de internet legate de noi.
Google poate transfera aceste informații către terți cu excepția cazului cerute de lege, sau în cazul în care aceste parti terțe prelucrează aceste
date în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu nici o altă dată deținute de Google. Puteți refuza utilizarea de cookie-uri prin
selectarea setărilor corespunzătoare de pe browser-ul dvs., cu toate acestea, am subliniat faptul că, în acest caz, este posibil să nu fi posibil de a
folosi toate caracteristicile acestui site.
Dacă nu doriți informații despre vizita site-ul dvs. la Google Analytics acestea sunt transmise,ți aveți opțiunea de a instala browser-ul dvs. pentru
a o dezactivacu "opt-out add-on". În plus, ne-am definit setările, care Google Analytics va țterge ultima parte a adreselor IP ale vizitatorilor site-ului
nostru. Astfel incat sa nu existe posibilitatea de intrare în posesia datelor cu privire la persoana dumneavoastra.
Colectarea ți stocarea de date prin intermediul Google Analytics,o puteți în orice moment efectua ți instala în viitor prin descărcarea unui browser
add-on pentru Google Analytics pentru browser-ul dvs.
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Pentru mai multe informații, vezi mai joshttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=desauhttp://www.google.com/intl/de/analytics/
privacyoverview.html (informații generale despre Google Google Analytics ți protecția datelor). Am subliniat faptul că acest site Google Analytics
cu codul "gat._anonymizeIp)" folosețte la îmbunătățirea asigurării unei capture anonimă de adrese IP (cunoscut sub numele de mascare IP) ".
Google Remarketing
Acest site folosețte Google remarketing,care este un serviciu de web analytics oferit de Google Inc ("Google"). Google ți o terța parte de pe
site-urile de pe internet ți a cookie-urile de utilizare pentru a afița anunțuri pe baza vizitelor anterioare ale unui utilizator la site-ul nostru.
Google nu va asocia, fără consimțământul dumneavoastră, adresa dvs. de IP cu orice alte date deținute de Google. Puteți dezactiva utilizarea
de cookie-uri către Google prin setarea software-ul a browser-ului prin http://www.google.de/privacy/ads sau "opt-out", apăsand butonul.
Alternativ, puteți dezactiva utilizarea de cookie-uri de către terți prin apelarea paginii de dezactivare a Network Advertising Initiative de la http://
www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Pentru mai multe informații despre termenii de Google, vizitați http://www.google.com/intl/de/
privacy.
Prin folosirea acestui site sunteți de acord ca cookie-urile să fie folosite ți de a folosi astfel datele colectate de la tine sunt stocate ți utilizate.
Sunteți de acord că datele sunt stocate în cookie-uri pe finalul sesiunii browser-ului si nu numai, de exemplu, data viitoare când vizitați site-ul poate
fi amintit. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect pentru viitor, prin schimbarea setărilor browserului dvs. de a refuza să
acceptați cookie-uri. Pentru detalii, consultați instrucțiunile pentru browser-ul dumneavoastră.
Securitatea datelor
Detaliile dvs. de plată sunt criptate în timpul procesului de comanda pe Internet. Ne asiguram site-ul nostru ți alte sisteme, prin măsuri tehnice
ți organizatorice împotriva pierderii, distrugerii, accesului, modificarea ți distribuirea datelor de către persoane neautorizate.Dvs. ar trebui să
tratați informațiile dvs. de acces, confidențiale ți închideți fereastra browser-ului atunci când ați terminat comunicarea cu noi, mai ales dacă
partajați computerul cu alte persoane.
Vom salva textul contractului dvs.ți vă trimitem datele de comanda si Termenii si Conditiile noastre prin e-mail. Termenii ți condițiile le puteți vedea
in orice moment hier. Aveți posibilitatea să vizualizați comenzile anterioare, în zona noastră autentificandu-vă ca client.
Date de contact pentru confidențialitate
La întrebările pentru colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor cu caracter personal, divulgarea, corectarea, blocarea sau țtergerea de date ți
revocarea autorizațiilor acordate, vă rugăm să contactați:
Barbara Unterkofler
Saaz 99
8341 Paldau
privacy@niceshops.com
Evaluarea creditului ți punctajului
În cazul în care v-ați dat consimțământul dumneavoastră,se poate obține un raport de credit, pe baza unor metode matematice ți statistice, în
BZA AG, Bürenstrasse 3, 8558 Raperswilen. Pentru aceasta, avem nevoie de informațiile necesare cu caracter personal într-o verificare de credit
pentru AG BZA ți de a folosi informațiile obținute cu privire la probabilitatea statistică pentru o luare de decizie in stabilirea, punerea în aplicare
sau de încetare a contractului. Acest consimțământ poate fi revocată în orice moment, cu efect pentru viitor,iar acest lucru poate însemna că nu mai
putem oferi anumite opțiuni de plată.
Revocarea consimțământului
Acordul text / e posibil să fie acordat în mod explicit. Dorim să vă avertizăm că acordul în orice moment se poate revoca pentru viitor.
Permisiunea de publicitate prin e-mail Aț dori să primesc oferte interesante prin e-mail. Adresa mea de e-mail nu vor fi partajate cu alte companii.
Acest consimțământ la depozitarea ți utilizarea mea de e-mail pentru scopuri promoționale, pot fi oricând revocate cu efect pentru viitor.
Permisiunea de verificare a creditului
Sunt de acord ca, rapoartele de credit de verificare pot fi obținute pe baza unor metode matematice ți statistice ale BZA AG , Bürenstrasse 3, 8558
Raperswilen. Acordul meu poate fi revocat în orice moment, cu efect pentru viitor. Informații detaliate privind aceasta operatie, găsesc pe www.bzaonline.com
Utilizarea Facebook -ului si Plugin-uri sociale
Această pagină web utilizează ața-numitele plugin-uri sociale ("plugin-uri") din rețeaua de socializare Facebook, care este operat de Facebook
Inc, S. 1601 Ave California, Palo Alto, CA 94304, Statele Unite ale Americii ("Facebook"). Plugin-uri sunt identificate printr-un logo-ul Facebook sau
cu cuvintele "socială plug-in de la Facebook" respectiv "Plugin Facebook socială". O prezentare generală a plug-in-uri pe Facebook, iar aspectul lor
pot fi găsite aici: http://developers.facebook.com/plugins
Dacă solicitați o pagină a site-ului nostru, care conține un plugin social, browser-ul stabilețte o conexiune directă la serverele Facebook.Conținutul
de plug-in este de la Facebook direct în browser-ul dvs, ți de la acesta integrat în site-ul web.
Prin integrarea plugin-ul Facebook primețte informațiile pe care browser-ul dvs. a accesat pagina corespunzătoare a site-ului nostru, chiar dacă nu
aveți un cont pe Facebook sau nu sunteți în prezent conectat la Facebook. Această informație (inclusiv adresa dvs. de IP) este transmisă de la
browser-ul dvs. direct la un server de pe Facebook în Statele Unite ale Americii ți depozitate acolo.
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Sunteți conectat la Facebook, Facebook poate atribui vizita dumneavoastră pe site-ul nostru la contul dvs. de Facebook direct. Dacă ați
interacționa cu plugin-uri, de exemplu, "Like" butonul sau apăsați pentru a lăsa un comentariu, informațiile corespunzătoare sunt, de asemenea,
transmis direct la un server de Facebook ți depozitate acolo.Informațiile vor fi, de asemenea, postate pe Facebook ți prietenii de pe Facebook să
vadă.
Facebook-ul poate folosi aceste informații în scopuri de publicitate, studii de piață ți de design personalizat de pagini Facebook. Scopul de utilizare
Facebook, interesele ți profilele de relații sunt create, de exemplu, pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului nostru, în ceea ce vă privețte
pe voi si care apare pe anunțurile Facebook pentru a informa utilizatorii Facebook despre activitățile dvs. pe site-ul nostru ți mai mult pentru a oferi
utilizarea de servicii conexe Facebook.
Dacă nu doriți acest Facebook pentru a colecta date despre site-ul nostru pentru al dvs. Facebook ți asociații contului, trebuie să vă logați înainte
de a vizita lor la site-ul nostru pe Facebook.
Pentru scopul ți domeniul de aplicare al colectării de date ți a prelucrării ți utilizării ulterioare a datelor de către Facebook, ți drepturile
dumneavoastră ți de modalitățile de a proteja intimitatea dumneavoastră, vă rugăm să consultați notificările de confidențialitate ale
Facebookhttp://www.facebook.com/policy.php
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