POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ochrona danych, które nam Państwo przekazujecie i ich bezpieczeństwo
oraz poufność są naszymi priorytetami.
W niniejszej polityce prywatności chcemy wyjaśnić Państwu, w jakim
zakresie oraz w jakim celu gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe,
które Państwo mogą podać w trakcie korzystania z naszej witryny, systemu,
ofert, jak również w jaki sposób chronimy Państwa dane na naszej stronie
internetowej.
W odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy w
celach opisanych w niniejszej Polityce jesteśmy administratorem zbioru
tych danych osobowych. Możecie Państwo odwiedzić naszą stronę
internetową bez podawania swoich danych osobowych. Zapisujemy w
tym przypadku jedynie dostęp do danych bez odniesienia do danych
umożliwiających identyfikację osoby. Dane te są wykorzystywane
wyłącznie w celu ulepszenia naszej oferty i nie pozwalają na identyfikację
Państwa osoby.
Dane osobowe są pobierane przez system w momencie rejestracji i
zaakceptowaniu przez Państwa umowy oraz regulaminu.
Przekazane nam dane osobowe są gromadzone, przetwarzane oraz
wykorzystywane wyłącznie w zgodzie z zasadami opisanymi w tej polityce
prywatności oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o
ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Oczywiście możecie Państwo w dowolnym czasie cofnąć zgodę na
wykorzystywanie swoich danych osobowych bez innych kosztów niż
ewentualne koszty transmisji według stawek bazowych dla cofnięcia
zgody.
By cofnąć zgodę możecie Państwo skorzystać z możliwości kontaktu droga
e-mail wypelniajac formularz rezygnacji.
Przekazywanie Państwa danych Osobom trzecim odbywa się tylko wtedy,
gdy jest to konieczne do świadczenia danej usługi. Państwa dane są
przekazywane na przykład firmom, którym zlecono dostawę przesyłki, lub
instytucjom finansowym, którym zlecono realizację płatności, w zakresie
koniecznym do wykonania usługi.
Państwa dane przekazujemy również w celach statystycznych. Dane
statystyczne są przekazywane anonimowo i bezpośrednio do firm
wspolpracujacych z Kuest Group.
Zabezpieczamy naszą stronę internetową i pozostałe systemy
wykorzystując techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające przed
utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub upowszechnianiem Państwa
danych przez nieupoważnione osoby. Dostęp do kont Klientów oraz innych
osobistych usług jest możliwy tylko po wprowadzeniu identyfikatora
użytkownika oraz osobistego hasła. Powinniście Państwo traktować swoje
dane dostępowe jako poufne i zamykać okno przeglądarki, jeśli

opuszczacie Państwo naszą witrynę, szczególnie wtedy, gdy korzystacie z
komputera wspólnie z innymi osobami.
W związku z Państwa dostępem na naszych serwerach są tymczasowo
zapisywane dane, które umożliwiają identyfikację (np.: adres IP, data, czas
wizyty i przeglądane strony) w celu zagwarantowania bezpieczeństwa
danych. Nie jest przeprowadzana analiza, z wyjątkiem celów
statystycznych w formie anonimowej.
Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych Osób
trzecich (linki zewnętrzne). Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza,
że przywłaszczamy sobie treści ukryte za odsyłaczem lub linkiem. Strony
internetowe,
których
to
dotyczy,
podlegają
każdorazowo
odpowiedzialności ich operatorów. W dniu udostępnienia linków
zewnętrznych po raz pierwszy sprawdzone zostały udostępnione na nich
treści pod względem ich legalności. Nie stwierdzono wówczas naruszenia
prawa. Nie mamy wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz na treści
podłączonych stron, jak również na przestrzeganie ustawowych przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych przez administratorów
zewnętrznych stron internetowych.

