POLITYKA PRYWATNOŚCI PU GRAW
Każdego Użytkownika niniejszej witryny internetowej obowiązuje aktualna Polityka prywatności.
Korzystanie w każdej formie z serwisu oznacza akceptację poniższej Polityki prywatności.
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś /
wyraziłaś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz nie podawać nam swoich danych i nie wyrazisz zgody na
ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli Ci zagwarantować dostępu do wszystkich funkcji.
Prosimy pamiętać, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich
danych osobowych. Możesz to zrobić zgłaszając do nas taką prośbę.
Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega zasady polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był
coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie
i cieszyć z korzystania z naszego serwisu internetowego.
Administratorem danych osobowych jest PU GRAW Marek Wielemborek (dalej Administrator),
NIP: 732-002-16-16, REGON: 471240251, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim
danym osobowym jest: Marek Wielemborek, zam. w Ozorkowie, ul. Łączna 12.
Administrator zgłosił zbiory danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych (dalej GIODO). Administrator równocześnie ze złożeniem wniosków o rejestrację zbiorów
w GIODO wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcję zarządzania systemem
informatycznym, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.
Serwis informatyczny Administratora wykorzystuje pliki cookies.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celach:
- marketingowych towarów i usług Administratora.
- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim
dzięki rozpoznaniu jego urządzenia, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.
- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników; analiza tych
statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów.
Statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez współpracujących partnerów. Oprogramowanie do
przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowane przez nas pliki cookies zapewniają bezpieczeństwo,
wykrywają nadużycia, zbierają informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych. Zamieszczane
przez serwer pliki cookies dzielą się na dwa rodzaje:
- pliki sesyjne, które są tymczasowe i pozostają w urządzeniu Użytkownika tylko do czasu wylogowania się
ze strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej,
- pliki stałe, które pozostają w urządzeniu Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia lub do daty
określonej w parametrach danego pliku cookies.
Oprogramowanie służące do przeglądania stron www domyślnie zezwala na przechowywanie plików
cookies. Użytkownik serwisu internetowego może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie lub
samodzielnie usunąć pliki z przeglądarki, której używa. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików
cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej serwisu.
Administrator może udostępnić Twoje dane osobowe tylko na następujących warunkach:
- podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych,
- dane umożliwiające identyfikację Twojej osoby – wyłącznie za Twoją zgodą,
- upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym
z żądania.
Informacje szczegółowe na temat plików cookies ( ciasteczek ) i zmiany ustawień w poszczególnych
przeglądarkach dostępne są między innymi na poniższych stronach:




przeglądarka Chrome
przeglądarka Firefox
przeglądarka Internet Explorer

