Polityka prywatności
Ochrona danych osobowych
1.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych –
Intercam Studios Germany GmbH & Co. KG z siedzibą w Berlinie, Grossbeerenstrasse 2-10 Haus 1, 12107 Berlin
dla celów związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług.

2.

Dane osobowe Użytkownika są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do
nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa.

3.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

4.

Wyrażając zgodę Użytkownik jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ewentualnego podjęcia
negocjacji oraz zawarcia umowy o świadczenie usług.

1.

Pliki cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest
Intercam Studios Germany GmbH & Co. KG z siedzibą w Berlinie, Grossbeerenstrasse 2-10 Haus 1, 12107 Berlin.

3.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych,
zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:
a) „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) „stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo
do
momentu
ich
ręcznego
usunięcia
przez
użytkownika.

4.

5.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania
określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich
osobom nieuprawnionym.

6.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików
„cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej.

8.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w
sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

