POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.POLANDCHARITYFESTIVAL.PL
Korzystanie z serwisu internetowego pod adresem internetowym www.polandcharityfestival.pl oraz
zawieranie za jego pośrednictwem umów jest dobrowolne. Jeżeli nie akceptują Państwo poniższej polityki
prywatności, prosimy o zmianę ustawień przeglądarki lub o opuszczenie serwisu. Klauzula dotycząca ochrony
i przetwarzania danych osobowych została zawarta w odrębnym dokumencie, dostępnym na stronach
www.polandcharityfestival.pl
PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)
1. Nasze serwery posługują się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta
przez nasze serwery i dostarczają dane statystyczne o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego
indywidualnych potrzeb i gustów. W plikach tych zapisywane są informacje na temat sesji, frazy kluczowe,
przejścia między stronami, ostatnio oglądane strony, oddanie głosu w ankiecie, ostatnio oglądane produkty.
2. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć
musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w
korzystaniu z naszych witryn.
3. Pliki cookies używane są w celu:
• uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego użytkownika,
• weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług,
• udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników, w szczególności w celu uniknięcia
wielokrotnej prezentacji tej samej treści temu samemu Użytkownikowi,
• tworzenia statystyk dla potrzeb Operatora, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami
• na potrzeby serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w
którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się
http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
• stosowania reklam displayowych w oparciu o Google Analytics w zakresie usługi remarketingu.
Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w
sieci reklamowej Google w za pośrednictwem Menedżera preferencji reklam na stronach Google.
4. Użytkownik korzystający z serwisu wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu
końcowym. Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie odmiennej treści
serwisu Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu.
5. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy używaną przeglądarkę internetową, a
następnie postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera. Urządzenia
mobilne - mogą obsługiwać tę funkcję w odrębny sposób. Należy zapoznać się z opcjami i polityką prywatności
w
dokumentacji
dostarczanej
przez
producenta
urządzenia
mobilnego.
STRONY ZEWNĘTRZNE
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do
innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość
tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując
decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do
zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane
osobowe.
REKLAMY
Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to
w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka
zawierającego
akceptację
na
otrzymywanie
newslettera.
KONTAKT
Właścicielem serwisu jest Goclaw Investments Paweł Gocławski z siedzibą w Warszawie. Wszelkie pytania,
wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy
zgłaszać na adres dane.osobowe@goclawski.com.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 533 011 328.

