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Polityka prywatności
Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych
umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej
lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia
29 października 1997 r.)]
Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail
przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.
Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika
identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem
działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.
Polityka plików "cookies".
Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne,
których właścicielem jest Nazwa.
Pliki "cookies" to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i przechowywane w urządzeniu
użytkownika. Służą one wyłącznie serwerowi, który je utworzył do rozpoznania sesji i preferencji użytkownika. Cookies
są wykorzystywane przede wszystkim w przypadku sklepów internetowych, stron pozwalających na logowanie,
wyświetlania reklam oraz do monitorowania aktywności użytkowników.
Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
●
●
●
●
●

umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia
do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
“Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony
internetowej na której zostały zamieszczone.
Nazwa w ramach swoich serwisów może umożliwiać również innym podmiotom stosowanie cookies. Podmioty te
legitymują się własną polityką prywatności:
Google Inc. - w ramach wykorzystywania usług Google Analytics oraz YouTube:
●
●

Polityka ochrony prywatności Google Analytics
Polityka ochrony prywatności YouTube

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie
zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojego
urządzenia lub przeglądarki internetowej.
Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na
poniższych stronach:
●
●
●
●

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
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●

Safari

Instrukcje dla urządzeń mobilnych:
●
●
●
●

Android
Blackberry
iOS (Safari)
Windows Phone

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu
Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.
Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby
nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.
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