POLITYKA PRYWATNOŚCI
Szanowni Użytkownicy
Na naszej stronie używamy technologii plików cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych (adresu IP,
rodzaju systemu operacyjnego czy przeglądarki internetowej) w celu analizowania ruchu na stronie. Korzystając z naszej
strony wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte poniżej.
RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo WP z siedzibą w Kajetanach przy ul. Miedzianej
8, 05-830 Nadarzyn
2) dane kontaktowe administratora: e-mail: wp@pwpnet.pl lub numer telefonu: +48 22 758 68 92
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu analizowania ruchu na stronie
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w analizę ruchu na stronie www
5) Pani/Pana dane osobowe archiwizowane będą do czasu zakończenia analizy ruchu na stronie www
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne i niema wpływu na możliwość korzystania ze strony
PRZEDSIĘBIORSTWO WP PROWADZI PORTAL NA UŻYTEK SWOICH KLIENTÓW ORAZ POTENCJALNYCH KLIENTÓW
Korzystanie z zamieszczonych w portalu materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w
rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub
innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez
upoważnienia udzielonego przez Przedsiębiorstwo WP na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować,
zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Zawartość strony internetowej jest własnością Przedsiębiorstwa WP. Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są
zarejestrowanymi znakami towarowymi lub utworami należącymi do Przedsiębiorstwa WP. Wszystkie znaki towarowe i
materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione
przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Przedsiębiorstwa WP. Wszelkie
autorskie prawa osobiste i majątkowe do portalu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.
ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON
Przedsiębiorstwo WP nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron należących do
innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są na naszej stronie www. Strony te działają niezależnie i
nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez Przedsiębiorstwo WP. Zalecamy, by po przejściu na inne strony
zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Przedsiębiorstwo WP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszej
strony www, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne
urządzenia w związku z dostępem do serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych,
tekstów, zdjęć, lub innych plików. Przedsiębiorstwo WP nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nich
nieprawidłowości techniczne w działaniu serwisu oraz za przerwy w jego dostępności.
Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w portalu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz
są zaproszeniem do zawarcia umowy.
POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp
jest operator strony: firma Przedsiębiorstwo WP Bożena Pniewska z siedzibą w Kajetanach, ul. Miedziana 8, 05-830
Nadarzyn, NIP: 534-020-87-42
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu
ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą
dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
Dziekujemy

