Polityka prywatności
Jakie dane o Tobie zbieramy?
Dane zbierane podczas rejestracji
Korzystanie z naszej strony nie wymaga podawania podawanie jakichkolwiek danych
aby poprawnie funkcjonowała.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej nie zbieramy automatycznie
żadnych danych prywatnych ani osobowych.

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

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom
trzecim. Dane zebrane w trakcie korzystania z naszej strony będą wykorzystane wyłącznie
do umożliwienia Tobie kontaktu z nami .
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje
dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy
będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru
sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Podstawową formą komunikacji w systemie jest formularz kontaktowy, dodatkowe
formy Dodatkowe informacje handlowe mogą być przesyłane w postaci emaili
reklamowych, będą one zawierać jedynie informacje o dodatkowych naszych
dodatkowych usługach.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
W każdej chwili możesz przesłać nam informacje o zmianie danych osobowych, lub
kontaktowych poprzez formularz kontaktowy, drogą korespondencyjną, lub osobiście
spotkać się z przedstawicielem naszej firmy.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Nasz system wykorzystuje mechanizm obsługi ciasteczek tylko i wyłącznie w celach
poprawnego działania, nie zawierają one żadnych danych osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Wszelkie dane o Tobie przechowywane są w oddzielnej bazie danych, do której dostęp
jest ograniczony. Bazy danych zabezpieczane są na serwerach, za które odpowiedzialny
jest dostawca usług hostingowych.

Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej
opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
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Kontakt
Cenimy sobie kontakt z naszymi klientami dla tego można się z nami skontaktować na kilka
sposobów. W razie jakichkolwiek pytań napisz do nas poprzez formularz kontaktowy dostępny
naszej na stronie

