Polityka prywatności i pliki Cookies
1. Niniejsze zasady polityki prywatności i plików Cookies są stosowane przez F.H.U.
Joanna Suchocka, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Gałczyńskiego 15/22
2. Polityka prywatności określa zasady zbierania i wykorzystywania informacji o
użytkownikach odwiedzających stronę internetową www.strefakobietbiznesu.pl
3. F.H.U Joanna Suchocka informuje, że na stronie www.strefakobietbiznesu.pl
zamieszczone SA linki umożliwiające użytkownikom odwiedzenie innych stron
internetowych, przez co nie ma ona wpływu na prowadzenie przez administratorów
tych stron polityki prywatności, ani na sposób wykorzystywania plików Cookiem, i nie
ponosi za to odpowiedzialności. Przez skorzystaniem przez oferowane przez t strony
zasobów, warto zapoznać się z polityką prywatności oraz zasadami stosowania
plików Cookies.
4. Serwis internetowy ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o
użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na
pożądanym poziomie zgodnego z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
5. F.H.U Joanna Suchocka zapewnia, że zebrane dane osobowe służą głównie do
realizacji zobowiązań wobec użytkowników, a informacje o treści danych nie są
udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji: uzyskania uprzedniej zgody
osoby, której dane dotyczą lub jeżeli obowiązek pokazania danych wynika z
przepisów prawnych.
6. F.H.U Joanna Suchocka jako administrator danych może powierzać przetwarzanie
zebranych danych innym podmiotom zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie
danych osobowych.
7. W przypadku bezpłatnego newslettera i podania adresu mailowego użytkownik
wyraża wolę jego otrzymywania.
8. Na podstawie uzyskiwanych informacji mogą być sporządzane zestawienia
statystyczne, ujawniane ze współpracującymi osobami trzecimi i dotyczą jedynie
informacji i oglądalności serwisu, nie zawierają danych pozwalających na
identyfikacje tożsamości użytkownika.
9. Pliki Cookies dotyczą plików i narzędzi o których mowa w Dyrektywie 2009/136/WE
Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej oraz w art.173
ustawy Prawo telekomunikacyjne.
10. Poprzez pliki Cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w
urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.
11. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach Cookies.
12. Pliki Cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator
wykorzystuje te pliki do:

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie
serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji
użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z
jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji
użytkownika.
4. Pliki Cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym
w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce
prywatności.
6.Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym
Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia
użytkownika.
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach Obsługi plików
Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
- Google Chrome:
www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowaniezawartosci/
8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej
użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
9. F.H.U. Joanna Suchocka korzysta z usług inne podmiotu w celu umożliwienia
użytkownikowi dokonywania płatności internetowych. Jest to podmiot obsługujący
systemy bankowości internetowej TPay, którego operatorem jest spółka Krajowy
Integrator Płatności S.A. w Poznaniu, 61-808 Poznań, ul. Św. Marcina 73/6, wpisana
do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
412357

