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Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności oraz
zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych
gromadzonych przez firmę / operatora serwisu oraz wskazuje możliwości
kontaktu z firmą / operatorem.
Dane operatora
Operatorem niniejszej witryny internetowej jest firma WPS Fotoland Paweł
Halama z siedzibą w Cieszynie ul. Głęboka 23 .
Rejestracja w serwisie
Serwis daje Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą
korzystać z oferowanych na Portalu usług i udostępniać o sobie informacje.
Rejestracja jest dobrowolna i całkowicie darmowa. Rejestracja może być
wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub promocji.
Dane zebrane niezbędne do rejestracji to : nazwa użytkownika, adres email,
hasło.
Dane osobowe
Operator nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim
(w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych
posiadanych w ramach bazy danych osobowych Portalu.
Zabezpieczenie danych
Firma WPS Fotoland Paweł Halama stosuje środki techniczne
i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie
gromadzonych danych ( dane użytkowników ) przed nieuprawnionym
dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem
technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Firma
WPS Fotoland Paweł Halama dokłada wszelkich starań, aby chronić
użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną
modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się
w posiadaniu naszej firmy.

Informacje są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich
środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego
i europejskiego prawa.
Dostępność strony
Pamiętaj, że niektóre dane które publikujesz w serwisie dostępne są
wszystkim użytkownikom. Witryna jest indeksowana przez wyszukiwarki
internetowe. Oznacza to, że osoby spoza serwisu mają dostęp do niektórych
informacji (imię i nazwisko, zdjęcie główne użytkownika).
Linki zewnętrzne
Użytkownicy Portalu mają możliwość udostępniania przekierowania (link)
do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw
autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie
z prawem autorskim.
Pliki Cookie
Google wykorzystuje plik cookie DoubleClick DART w witrynach
wydawców wyświetlających reklamy AdSense dla treści. Zgodnie
z właściwymi przepisami prawa, regulaminami i zasadami wydawca ma
wyłączne prawo do wykorzystywania wszelkich danych uzyskanych dzięki
plikom cookie DoubleClick DART do dowolnych celów związanych
z prowadzoną działalnością, o ile możliwe będzie korzystanie z tych danych
i udostępnianie ich przez Google na zasadach określonych w Polityce
prywatności w usługach reklamowych Google, a także we właściwych
przepisach prawa, regulaminach i zasadach.
Google Adsense
Sieć reklamowa Google AdSense jest dostawcą reklam w tej witrynie. Aby
dopasować tematykę reklam do Twoich zainteresowań, firma korzysta
z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane do informacji wynikających
z Twoich poprzednich wizyt w tej i innych witrynach, z wyłączeniem danych
powodujących naruszenie prywatności, w rodzaju imienia i nazwiska,
numeru telefonu i innych danych kontaktowych czy adresu.

Google Analytics

Serwis korzysta z statystyk Google Analytics. Google Analytics używa
“cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze
użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki
użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat
korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą
przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach
w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu
oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów
dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia
innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych
i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje
osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie
przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie
informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP
użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie
ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku
korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe
Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach
określonych powyżej.
Kontakt
Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego
z operatorem serwisu. poprzez formularz dostępny na stronie kontakt.
Operator przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach
statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się
zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych
i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji
o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. Operator
gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą
wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja
zgłoszenia.
Postanowienie końcowe
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu,
załączników, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Portalu
prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem
formularza dostępnego na stronie kontakt

