POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.WNASZEJRODZINIE.PL
Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. jako wydawca strony internetowej www.wnaszejrodzinie.pl, zwanej dalej Serwisem,
przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich
danych osobowych.
Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są
przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz
prawo do ich poprawiania.
Podanie danych osobowych przez użytkownika Serwisu w trakcie wypełniania zamówienia na produkty oferowane w
sklepie i wyrażenie przez niego zgody na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane
osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia w zakresie na jaki użytkownik Serwisu wyraził
zgodę. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody realizacja przez nas zamówienia nie będzie możliwa.
Dane pozyskane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników i domen wykorzystywane są jedynie
w celach prowadzenia statystyk oglądalności Serwisu, jego administrowania oraz przeprowadzania okresowych analiz
statystyk odwiedzin. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa,
na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów
państwa. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
W celu optymalizacji Serwisu pod kątem wydajności, funkcjonalności oraz dostosowania jej do profilu użytkownika,
automatycznie zbierane informacje są zapisywane na Państwa komputerze w postaci plików Cookies (ciasteczek).
Zawierają one numer IP komputera, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawcę
usług internetowych oraz informację o czasie i dacie przeglądania Serwisu. Powyższe informacje gromadzone są w celu
zwiększenia wydajności i atrakcyjności Serwisu poprzez badanie zachowań, analizowanie trendów oraz określenie
profilu użytkowników. Zebrane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane w celu optymalizacji i dostosowania
oferowanych informacji, usług i produktów oraz ich atrakcyjnej komunikacji (na przykład poprzez ulepszanie konstrukcji
witryny, oferowanie dopasowanych ofert promocyjnych itp.). W przypadku jednoczesnego wykorzystania danych
ogólnych z danymi personalnymi, taka informacja traktowana jest w całości jako dane personalne, tak długo jak są one
używane razem.
Użytkownik ma możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich rodzajów plików Cookies (ciasteczek) poprzez
zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Prosimy o zapoznanie się instrukcją dostarczaną przez producenta
oprogramowania dotyczącą ustawień bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci Internet. Zwracamy uwagę, że pewne
treści i aplikacje oferowane w Serwisie mogą być niedostępne przy pełnym wyłączeniu obsługi plików Cookies
(ciasteczek).
Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail:
biuro@polskiesiecicyfrowe.pl.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną
udostępnione na stronie Serwisu.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie
bezpieczeństwa danych osobowych, są Polskie Sieci Cyfrowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, 00 – 697 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000317835.

