POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU KLUBUCZCIWYCH.PL
OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA: 01.04.2013 r.

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do prywatności członków oraz zarejestrowanych użytkowników klubu.
Dlatego wszelkie informacje o tym w jaki sposób mogą być wykorzystywane dane Twoje i Twojej firmy
znajdziesz poniżej w możliwie prostej formie. Zbieramy i przechowujemy przekazane dane, tylko dla celów
funkcjonowania serwisu www.klubuczciwych.pl i są to następujące informacje:
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•

•

•

•

•
•

Dane niezbędne do rejestracji: email, hasło, nazwa i NIP firmy. Wykorzystywane w celu założenia
konta na stronie www.klubuczciwych.pl, oraz informowania użytkownika o zdarzeniach istotnych dla
serwisu i działaniach innych użytkowników, w szczególności przyznanych i odebranych
rekomendacjach, oczekujących wiadomościach, zmianach w regulaminie klubu itp.
Dane udostępnione przez użytkownika w celu prowadzenia karty członkowskiej firmy. Wśród nich
znajdować się mogą dodatkowe dane kontaktowe, adresowe, materiały reklamowe tekstowe i
audiowizualne, informacje o profilu działalności firmy, przydzielonych i odebranych rekomendacjach,
wiadomości przesyłane przez użytkowników serwisu itp. Dane mogą być udostępnione przez
członka klubu innym użytkownikom serwisu w wybranym zakresie. Podmiot gospodarczy będący
użytkownikiem lub członkiem klubu przyjmuje na siebie rolę administratora danych prezentowanych
na karcie członkowskiej i ponosi odpowiedzialność za publikację treści naruszających prawo, w
szczególności prawo autorskie, majątkowe, dotyczące udostępniania danych osobowych itp.
Dane zbierane automatycznie przez systemy informatyczne dla celów statystycznych tj adres IP,
nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Mogą być użyte przez
administratora do analizy ruchu na stronie www serwisu, jego personalizacji i poprawy
funkcjonowania.
Dane zbierane przez tzw. ciasteczka "cookies" w celu personalizacji wyświetlanych treści.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w
urządzeniu końcowym odwiedzającego serwis. Możesz w każdym czasie dokonać zmian ustawień
cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Dane niezbędne do sfinalizowania ewentualnych transakcji finansowych w serwisie takie jak metoda
płatności, numer konta, numer, typ i datę ważności karty kredytowej, numer CVV, adres,
gromadzone są w celu realizacji konkretnego zamówienia, a w szczególności odebrania płatności,
procedur reklamacyjnych i wysyłki przedmiotu transakcji.
Dane dotyczące wysyłki w celu przekazania podmiotom świadczącym usługi transportowe.
Dane przesłane w korespondencji na nasze adresy elektroniczne i fizyczne niezbędne do udzielenia
odpowiedzi na pytania.

Wszelkie gromadzone informacje mogą zostać ujawnione na żądanie instytucji do tego uprawnionych tj.
Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości. W
przypadku łamania prawa oraz naruszenia regulaminu serwisu administrator przekaże dane stosownym
instytucjom.
W innych przypadkach dane użytkowników serwisu nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim.
Zmiana danych oraz zakresu ich ujawnienia jest możliwa po zalogowaniu w opcjach karty członkowskiej
użytkownika. Usunięcie konta w serwisie, jest jednoznaczne z zakazem publikacji oraz używania wszelkich
zebranych danych osobowych. Wyjątkiem są niepublikowane materiały archiwalne, oraz te gromadzone na
potrzeby statystyczne serwisu.
O zmianach w tym dziale, użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie na wybrany adres e-mail.

Dane właściciela serwisu, firmy gromadzącej dane:
Mikrofonika
Zegrze Pomorskie 17
76-024 Świeszyno
NIP: 499-023-41-17
REGON: 331251616
Dodatkowe informacje o firmie znajdują się pod adresem:
http://www.klubuczciwych.pl/karta/mikrofonika

