Polityka Prywatności

POLITYKA COOKIES
________________________________________
Pliki cookie strony sarnetski.pl nie przechowują poufnych informacji,
takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania
lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć
przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w
menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany
preferencji dotyczących plików cookie.
Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych
przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
•

Ustawienia plików cookies Chrome

•

Ustawienia plików cookies Firefox

•

Ustawienia plików cookies Opera

•

Ustawienia plików cookies Safari

•

Ustawienia plików cookies Internet Explorer

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:
•

Pliki cookies w Android

•

Pliki cookies w Blackberry

•

Pliki cookies w iOS (Safari)

•

Pliki cookies w Windows Phone

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google
Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na
temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających
stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych
wizyt. Informacje te służą do doprecyzowania naszych treści do potrzeb
klientów.
Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk
Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na
temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych.

Informacje te służą do doprecyzowania naszych treści do potrzeb klientów
oraz dopracowania reklam na Facebooku.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika
niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich
dostęp jest firma SARNETSKI Szymon Sarnecki. Pliki cookies mogą być
także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i
wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google
i Facebook.
Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
________________________________________
LOGI

Korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na
którym znajduje się blog. Każde zapytanie skierowane do serwera
zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas
serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z
jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z
konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do
administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami
upoważnionymi do administrowania serwerem w domena.pl
FORMULARZ KONTAKTOWY
Jeśli wyślesz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy – to podane
dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te
przechowywane są w mojej skrzynce e-mailowej w domena.pl w celach
zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją
wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.
Podanie danych osobowych jest potrzebne nam do kontaktu z klientem w
celu przedstawienia oferty. W każdej chwili masz możliwość dostępu do
swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym
celu skontaktuj się ze mną lub poproś o podanie danych.
•

Poproś o dostęp lub modyfikację danych kontakt@sarnetski.pl

•

Prośba o dostęp do danych Ustawienia Prywatności

Administratorem danych osobowych jest firma SARNETSKI Szymon
Sarnecki , Siciny 36, 56-215 Niechlów.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza
przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
•
Agnat Sp. z o.o., ul. Gdańska 119, 85-022 Bydgoszcz, NIP: 554-24-68096, REGON: 093031034, KRS: 0000090753 – w celu przechowywania
danych osobowych na serwerze.
•
Grupa TENSE sp. z o.o. sp.k., ul. Wolsztyńska 5, 60-361 Poznań, NIP:
7792401579, REGON: 301962750, KRS: 0000400529 – w celu
skontaktowania się i przedstawieniu indywidualnej oferty dla klienta.

NARUSZENIE PRYWATNOŚCI DANYCH
________________________________________

ORGANY ŚCIGANIA
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami
prawa, możemy udostępnić
posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom
wymiaru sprawiedliwości.

