Poniższy dokument ma na celu wyjaśnienie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania
informacji o użytkownikach odwiedzających stronę przeslijmi.pl

Polityka prywatności - Ochrona danych
Dane osobowe przesyłane podczas korzystania ze strony internetowej www.przeslijmi.pl będą
przetwarzane zgodnie z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz obowiązującymi
w danym momencie przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych (aktualnie jest
to Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.
zm.) oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204).
Jeśli Użytkownik chciałby dowiedzieć się, czy zarejestrowaliśmy jakiekolwiek informacje osobowe
na jego temat, a także jakiego typu informacje są to, prosimy o skontaktowanie się z nami.
Jeśli Użytkownik chciałby skorygować, zmodyfikować lub usunąć zarejestrowane przez
nas informacje, należy postępować według tej samej procedury. Przekazane nam dane osobowe
traktujemy z należytą troską, gwarantując, iż wszelkie pozyskane dane przetwarzamy z zachowaniem
poufności i bezpieczeństwa wymaganymi przez prawo, od chwili gdy tylko je otrzymamy.

Udostępnianie informacji o Użytkowniku
Nie przekazujemy i nie sprzedajemy zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym
osobom lub podmiotom, z wyjątkiem jednoznacznie wyrażonej zgody Użytkownika lub żądania
udzielenia takiej informacji uprawnionym organom państwa zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
Możemy przekazywać zaufanym stronom trzecim, takim jak serwisy internetowe czy agencje
reklamowe ogólne zestawienia statystyczne dotyczące oglądalności Serwisu oraz inne informacje
związane z naszą witryną, które nie zawierają danych umożliwiających identyfikację Użytkowników.

Wykorzystywanie adresów IP i informacji Cookies
Aby zapewnić ciągłe podnoszenie jakości naszego Serwisu, monitorujemy które części naszego
Serwisu są odwiedzane przez naszych Użytkowników oraz jak długo trwają ich wizyty. Taki monitoring
polega na rejestrowaniu adresów IP komputerów Użytkowników naszego Serwisu za pomocą bloków
informacji zapisywanych po stronie Użytkownika, które potocznie nazywa się Cookies (ciasteczka).
Rejestracja adresów IP nie daje nam możliwości zidentyfikowania danych Użytkownika. Cookies
to krótkie pliki tekstowe, które nasz serwer umieszcza na komputerze Użytkownika, podczas
monitorowania ruchów komputera Użytkownika po naszym Serwisie.
Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwalnie ich z dysku.
Użytkownik może zablokować zapisywanie Cookies na swoim komputerze, jak również zablokować
Cookies z naszego serwera.

Partnerzy Serwisu i podmioty prawne
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe zostały podane
w formularzu kontaktowym, na stronie Serwisu lub w e-mailach. W sprawach wymagających
wyjaśnień Użytkownik może się z nami kontaktować, korzystając z danych kontaktowych dostępnych
w pozycji Kontakt w menu Serwisu.

Zmiany w polityce ochrony prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji powyższych warunków użytkowania Serwisu.
O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie Użytkowników Serwisu na stronie
www.przeslijmi.pl

