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Jakie             dane o Tobie zbieramy?
  

  

Dane             zbierane automatycznie
 Podczas           Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie           zbierane        
  są dane dotyczące Twojej wizyty, np.: Twój adres IP,           typ przeglądarki, typ systemu
operacyjnego itp.

  

  

Dane             zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
 Gdy           kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej,           telefonu,           poczty
e-mail itp., przekazujesz nam swoje dane osobowe, np.           imię,           nazwisko, adres
e-mail itp.

  

  W             jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
  

  

  

Dane zbierane           automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników          
na naszej stronie internetowej, zbierania danych           demograficznych o           naszych
użytkownikach lub do personalizacji zawartości           naszej strony internetowej. Dane te są
zbierane automatycznie o           każdym           użytkowniku.
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Dane zbierane           w           trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem będą 
         wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

  

  

W przypadku           kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Twoje        
  dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie           z           ustawą o
ochronie danych osobowych.

  

W żadnym           wypadku           nie będziemy sprzedawać danych zebranych o Tobie
podmiotom           trzecim. 

  

  Wykorzystanie             ciasteczek ("cookies")
  

  

Ciasteczka  to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy  na urządzeniu
końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne)  przez przeglądarkę internetową.
Pliki te są odczytywane i uaktualniane  podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe
informacje o Twoich  indywidualnych ustawieniach działania i wyglądu strony lub jakiekolwiek 
inne dane przydatne nam do tworzenia lepszej, bardziej przyjaznej dla  Ciebie, strony. 

  

  

Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych i mogą być           przechowywane do
momentu zamknięcia przeglądarki lub do           momentu           usunięcia ich z przeglądarki.
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Jeżeli nie wyrażasz zgody na           wykorzystanie plików cookies, wyłącz możliwość ich
umieszczania           w ustawieniach swojej przeglądarki. 
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