Bezpieczeństwo
Nasza firma , będąca właścicielem strony www.jolt-poppers.pl , nie udostępnia danych przekazywanych
przez Użytkowników i Nabywców naszego asortymentu osobom i podmiotem trzecim.
1.W przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularzy zamówień , dane te mogą
zostać wykorzystane wyłącznie do zafakturowania i przesłania na wskazany adres zamówionych towarów. Wszystkie
podane informacje zgodnie z K.C. i prawem nie mogą być udostępniane osobom trzecim .
2.Nasza firma zastrzega sobie prawo do przesyłania na adres mailowy użytkownika informacji związanych z realizacją
zamówień oraz informacji marketingowych o promocjach, nowościach i aktualnościach zamieszczanych na naszej stronie
www.jolt-poppers.pl .
3.Na naszej stronie www.jolt-poppers.pl wykorzystywana jest technika plików cookies. Cookie (zwane także
ciasteczkiem) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer na komputerze użytkownika. Korzystanie z
technik cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych
informacji poufnych z jego komputera. Technika cookies pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik z naszej
strony serwisowej jest zainteresowany , oraz chroni naszych klientów i naszą stronę www.jolt-poppers.pl przed nie
pożądanymi zdarzeniami jakie mogłyby zaistnieć .
4.Dane pozyskane przez pliki cookies naszego serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są służą do celów prowadzenia
statystyk oglądalności naszej strony www.jolt-poppers.pl .
W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności na naszym serwerze strony www.jolt-poppers.pl , prosimy o
kontakt z administratorem serwisu na nasz e-mail: biuro@jolt-poppers.pl z wskazaniem dla administratora
serwisu.
OCHRONA PRAWNA
Ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

Bezpieczeństwo klienta i użytkownika naszych produktów
1. Każdy klient naszego serwisu internetowego www.jolt-poppers.pl podlega ochronie prawnej dot. danych osobowych.
2. Każdy klient zobowiązany jest zaznajomić się z każdym instruktażem dot. posługiwania się i użytkowania naszych
produktów przed ich rozpakowaniem czy używaniem . Przy każdym produkcie znajdują się ulotki informacyjne lub
instrukcje użytkowania do których należy bezwzględnie zastosować się !!! Każdy klient ponosi własną odpowiedzialność
prawną za nienależyte użytkowanie naszych produktów , lub niezgodne z wskazówkami znajdującymi się przy każdym
produkcie na ulotkach , etykietach , kartonie bądź opakowaniu.
3. Tylko zgodne z wskazaniami na etykietach lub ulotkach w instruktarzu , posługiwanie się naszymi produktami gwarantuje
bezpieczeństwo naszych klientów !.
4. Przed każdym użyciem afrodyzjaków „JOLT ODORIZER ROOM” >>> należy bezwzględnie zaznajomić się z instrukcją
użytkowania i posługiwania się, która znajduje się w załączonej ulotce dołączonej do każdego produktu !!!

UWAGA !!! >>> W przypadku jakichkolwiek pytań , wątpliwości , uwag lub zastrzeżeń , a dotyczących
bezpieczeństwa naszych klientów i produktów znajdujących się na naszej stronie www.joltpoppers.pl , prosimy o pilny kontakt przesyłając własny e-mail na nasz adres e-mail : >>>
biuro@jolt-poppers.pl !!!

