Polityka prywatności

W związku z przepisami dotyczącymi polityki prywatności informujemy, iż nasza strona
korzysta z plików Cookies tzw. ciasteczek. Każdy użytkownik, który odwiedza nasz serwis
wyraża zgodę na używanie plików Cookies i może indywidualnie określić warunki
przechowywania lub dostępu do Cookies w ramach funkcjonowania swojej przeglądarki.
POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY
MG&Partners przywiązuje olbrzymią wagę do poszanowania prywatności użytkowników
odwiedzających serwisy w domenie www.zwroty-loty.pl należące do MG&Partners. Niniejsza
Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez użytkowników, z racji korzystania z serwisów internetowych
domeny www. zwroty-loty.pl. Gromadzone przez nas dane służą wyłącznie do celów
administracyjnych i nie są przekazywane osobom trzecim. Pliki Cookies nie są przez nas
wykorzystywane w celach kontaktu z użytkownikiem za pośrednictwem adresu e-mail, poczty,
czy też telefonu. Używamy plików Cookies tzw. ciasteczek w celach statystycznych oraz
poprawy działania witryny, a także monitorowania aktywności odwiedzających nasz serwis.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH SERWISU
Administrator danych osobowych, jest osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa
Twoim danym osobowym, które są gromadzone na witrynach serwisu www. zwroty-loty.pl.
Dane administratora: MG&Partners ul. Legnicka 30/13, 53-673 Wrocław, NIP: 8971712664,
REGON: 022026548, e-mail:office@mgpartners.com.pl
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje zebrane w plikach Cookies przechowywane są przez czas nieokreślony i służą jako
materiał pomocniczy w zakresie administrowania systemem. Udostępniane są one wyłącznie
osobom upoważnionym do administrowania serwisem. Dane, które są zawarte w plikach
Cookies mogą służyć do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu. Generowane
statystyki nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
MG&Partners nie odpowiada za zawartość plików Cookies, które są wysyłane przez inne strony
www, do których odnośniki umieszczone zostały na stronach serwisu.
Rodzaje zbieranych danych osobowych na stronach serwisu:
Podczas rejestracji – podczas rejestracji na naszym serwisie odwiedzający proszony jest
o podanie swoich danych osobowych oraz danych o innym charakterze. Rejestracja w
naszym serwisie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Po
rejestracji istnieje możliwość wglądu do umieszczonych przez siebie informacji,
poprawiania ich i usuwania.
b) Automatyczne – są to dane które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować
użytkownika, takie jak adres IP, typ systemu operacyjnego czy też typ przeglądarki i
a)

służą one do mierzenia ruchu użytkowników na stronie (za pomocą funkcjonalności
Google Analytics).
c) Podczas kontaktu z nami – Kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy
umieszczony na naszej stronie, nie są pobierane żadne pliki Cookies.
PLIKI COOKIES
Pliki Cookies tzw. ciasteczka, czyli informacje, zapisywane przez serwer na dysku Twojego
komputera, w postaci małych plików tekstowych.
Wykorzystanie plików Cookies na stronach internetowych www. zwroty-loty.pl:
•
•
•
•
•

•
•

•

pliki umożliwiające korzystanie z serwisu
uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
pliki Cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach serwisu
wydajnościowe pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o
sposobie korzystania z serwisu
wtyczki wygenerowane przez serwis społecznościowy
Facebook.com (właścicielem jest Facebook Inc 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), które umożliwiają bezpośrednie
połączenie pomiędzy przeglądarką, a serwerami Facebook
funkcjonalne pliki Cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych
przez użytkownika ustawień
pliki Cookies w Google Analytics (więcej informacji na ten temat
można znaleźć na stronie:
http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html)
zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie niektórych treści w
przyszłości
JAK WYŁĄCZYĆ OBSŁUGĘ COOKIES:

Informacje o czynnościach, jakie należy wykonać, aby zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, w danej przeglądarce, znajdują się w odnośnikach do oficjalnych stron
internetowych producentów najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
MS Internet Explorer 9:
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera 8.0
http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html
Kontakt
Administrator skontaktuje się z Tobą, korzystając z podanego przez Ciebie adresu e-mail oraz
podany przez Ciebie numer telefonu. W przypadku chęci usunięcia Twoich danych osobowych,
których nie możesz usunąć samodzielnie, prosimy o kontakt telefoniczny: 661 117 554,
881 296 493 lub wiadomość e-mail na adres: office@mgpartners.com.pl. W przypadku innych
pytań i wątpliwości związanych z nową polityką bezpieczeństwa i prywatności Twoich danych
osobowych, prosimy o kontakt telefoniczny 661 117 554, 881 296 493 lub pod adresem
MG&Partners ul. Legnicka 30/13, 53-673 Wrocław, NIP: 8971712664, REGON: 022026548.

