POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administrator oświadcza i zapewnia, że podane przez Użytkownika dane osobowe
będą przez niego przechowywane i wykorzystywane z należytą starannością zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa.
2. Dane osobowe podane przez Użytkownika e elektronicznych formularzach będą
wykorzystywane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002.101.926 z późn zm.)
3. Dane osobowe, a w szczególności: nazwisko, imię, będą pobierane przez Portal na
elektronicznych formularzach.
4. Administrator ma prawo sporządzać w sposób anonimowy informacje o Użytkowniku,
które mogą być przetwarzane i przekazywane w celach statystycznych.
5. Administrator może używać (po uprzednim wyrażeniu zgody) tych danych
Użytkownika, które pomogą mu dopasować usługi, produkt do potrzeb Użytkownika,
zainteresować go specjalnymi ofertami i poinformować o nowych produktach,
wydarzeniach korporacyjnych. Udzielenie tego zezwolenia jest dobrowolne i również
może być odwołane w każdym czasie.
6. Dane osobowe będą także przekazywane organom upoważnionym do zasięgania
informacji na podstawie przepisów prawa (np. Organom ścigania) lub na podstawie
wyroku sądowego.
7. Użytkownik oświadcza, iż został wyczerpująco poinformowany o sposobie, zakresie,
miejscu i celu pobierania i przetwarzania jego danych osobowych i wyraża na to
zgodę.
8. Informacja o plikach cookies:
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub
podmioty z nim współpracujące.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk,
które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne”
są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies

w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać
zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia
usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie
plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

