Polityka prywatności (w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych)

1. Poniższa polityka prywatności dotyczy serwisu http://karnawalsmakow.pl zwanym dalej
Usługodawcą.
2. Dane osobowe osób fizycznych i firm będą przetwarzane przez Usługodawcę jako
administratora danych osobowych w celu świadczenia usług, jak też dla celów
marketingowych, dotyczących usług i produktów proponowanych i świadczonych w ww.
serwisie.
3. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Dane osobowe osób fizycznych i firm mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym
do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawnych, w tym również właściwym
organom wymiaru sprawiedliwości.
5. Usługodawca gwarantuje osobom fizycznym i firmom, których dane osobowe przetwarza,
realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa
dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli
przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba
fizyczna i firma ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego
żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a
także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Usługodawca zamierza je
przetwarzać w celach marketingowych.
7. Wszelkie informacje dotyczące osób fizycznych i firm, w tym ich dane osobowe są
chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także
innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną
modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich
zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
8. Usługodawca oświadcza szczegółowo, że serwis http://karnawalsmakow.pl :
- nie wyświetla na swojej stronie żadnych treści reklamowych, które mogłyby w jakikolwiek
sposób identyfikować osoby odwiedzające serwis
- statystyki znajdujące się na stronie wykorzystuje wyłącznie do ogólnego zliczania odwiedzin,
adresów i słów kluczowych, szczegółowy ich opis znajduje się na stronie http://stat4u.pl
- może wykorzystywać podane dobrowolnie informacje, szczególnie adresy e-mail do
sporadycznych działań typu mass-mailing, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami,
gwarantując każdorazowo możliwość zrezygnowania w treści maila z dalszego otrzymywania
takich informacji; w przypadku takim Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia takiego
adresu z posiadanej listy mailingowej

Informacja o plikach cookies (ciasteczkach)
a. Strona korzysta z plików cookies.
b. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
c. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w
jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie
ich struktury i zawartości.
d. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
e. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie i podstronach.
f. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę:
- Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Informujemy jednak, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może
utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.
- W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową/system operacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/196955
Google Chrome / Android
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari
http://support.apple.com/kb/PH5042
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%
82ugi%20ciasteczek
Opera
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Windows Phone
http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
Blackberry
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_107
2866_11.jsp

