POLITYKA PRYWATNOŚCI CONTINIUS SPÓŁKA AKCYJNA
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych zebranych na naszej stronie jest:
CONTINIUS SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Gdańska 47/49, 90-729 Łódź
KRS 0000618202, REGON: 100941320, NIP: 7272766837
W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE?

Nasze
bazy
danych
zabezpieczone
są
przed
wglądem
osób
trzecich.
W naszej firmie wdrożona jest polityka bezpieczeństwa danych osobowych oraz polityka
bezpieczeństwa systemu IT. Dostęp do Twoich danych mają tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie
ochrony danych osobowych. Administrator dopełnił wszystkich przewidzianych prawem obowiązków
w zakresie ochrony danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia Twoich
danych osobowych.
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Możemy przekazać Twoje dane osobowe firmom z nami współpracującym, jednak przekażemy tylko
te
dane,
które
będą
niezbędne
do
obsługi
Twojej
sprawy.
W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić
Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY SIĘ Z TOBĄ KONTAKTOWAĆ?

Jeżeli dokonałeś rejestracji i zgodziłeś się na otrzymywanie informacji od nas, możesz otrzymać
wiadomości e-mail dotyczące oferty administratora Twoich danych osobowych.
W JAKI SPOSÓB MOŻESZ POINFORMOWAĆ NAS O ZMIANIE DANYCH?

Prześlij nam aktualne dane o sobie. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

Dane na stronie zbierane są z formularzy kontaktowych, a także automatycznie.

DANE ZBIERANE GDY KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI

Gdy będziesz korzystał ze strony, zostaną zapisane dane jakie prześlesz w okienku formularza, np. imię,
nazwisko, adres e-mail, itp. Dane zbierane podczas rejestracji lub w trakcie korespondencji pomiędzy
Tobą a naszym serwisem, będą wykorzystane wyłącznie do obsługi Twojej sprawy.
DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące
Twojej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Dane
zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej,
zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych
stron internetowych. Dane te są zbierane od każdego użytkownika.
ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej
polityki prywatności na tej stronie.
POLITYKA PLIKÓW “COOKIES”
Przez używanie tej strony internetowej wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką
Ciasteczek (plików Cookies). Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś
zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony tej
internetowej.
Wyłączenie lub blokada obsługi Cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny.
Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie
Cookies przez naszą witrynę.
CO TO SĄ CIASTECZKA?

Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym
urządzeniu podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę
strony internetowej, z której pochodzi, „czas wygaśnięcia” ciasteczka (jego istnienia), oraz losowy
unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną
internetową.
DO CZEGO UŻYWAMY CIASTECZEK

Używamy ciasteczek w różnych celach:


aby nasze strony były dostosowane do użytkownika,



aby lepiej dopasować treści dostępne na naszych stronach do Twoich oczekiwań i zainteresowań,



do zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron
i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.
Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na
podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.
JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE W CIASTECZKACH?

Na naszych stronach mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze
pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony. Ciasteczka stałe pozostają na
Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
CZY UŻYWAMY CIASTECZEK PODMIOTÓW TRZECICH?

Tak, korzystając na naszej strony możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z
nami podmiotów trzecich, na przykład Google.
W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZMIENIĆ USTAWIENIA DOT. CIASTECZEK ALBO JE USUNĄĆ?

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje użycie plików cookies. Możesz zmienić
ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane w całości lub w jakiejś części, np. tylko od
stron trzecich. Możesz także każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie wysyłania ciasteczek
na Twoje urządzenie. Pamiętaj, że zablokowanie używanych przez naszą stronę ciasteczek, może
negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania naszej strony lub całkowicie uniemożliwić Ci korzystanie z
niej.
JAK ZMIENIĆ USTAWIANIA OBSŁUGI COOKIES?

W celu zarządzania ustawieniami Cookies należy wybrać ustawienia Twojej przeglądarki internetowej
lub systemu i postępować zgodnie z instrukcjami.

