POLITYKA PRYWATNOŚCI
WWW.KATALOGPPOZ.PL
Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu znajdującego się pod adresem www.katalogppoz.pl
akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika
korzystającego w jakikolwiek sposób z Portalu www.katalogppoz.pl obowiązuje aktualna Polityka
Prywatności. Wszelkie zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Operator (podmiot będący
właścicielem portalu www.katalogppoz.pl) nigdy nie sprzedaje i nie udostępnia osobom
trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników Portalu.
Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, proszę, nie odwiedzaj Portalu
www.kataloppoz.pl, nie rejestruj się w naszym systemie i nie udostępniaj nam żadnych danych
dotyczących Twojej osoby.
dane osobowe
W czasie korzystania z Portalu www.katalogppoz.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych
swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz
proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Poza formularzem rejestracji do
Newslettera możesz zostać poproszony o bardziej szczegółowe dane przy okazji organizowanych
konkursów lub innych usług, jeśli będziesz chciał z nich skorzystać.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Portalu. Niepodanie wymaganych
danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
jawne dane osobowe
Dane osobowe podane podczas wysyłania korespondencji poprzez formularze Portalu są dostępne
dla adresatów tych wiadomości, natomiast dane osobowe osób wypowiadających się na Forum są
dostępne dla wszystkich użytkowników Portalu. W związku z tym nie ma możliwości zabezpieczenia
Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam
nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
bezpłatne poradniki i materiały szkoleniowe
Pobieranie elektronicznych bezpłatnych poradników i materiałów szkoleniowych należących do
Operatora wymaga rejestracji do Newslettera oraz podania w odpowiednim formularzu swojego
imienia, loginu i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
niezapowiedziane wiadomości
Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których
dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do
www.katalogppoz.pl, dokumentów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje). Podmioty
zlecające komercyjne mailing nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach
adresowych www.katalogppoz.pl.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich
objętość i wysyłane są sporadycznie.
cookies (ciasteczka)
Portalu www.katalogppoz.pl wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera
użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Przykładem wykorzystania cookies może być identyfikacja powracających odwiedzających, którzy
zdecydują się podać nam swoje imię. Dzięki cookies będziemy mogli zapamiętać obecność danej
osoby na konkretnej stronie i wyświetlać spersonalizowaną treść.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.
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