Polityka Prywatności strony ETSerwis.pl
Troszcząc się o kwestie dotyczące prywatności, chcemy poinformować Cię w jaki sposób zbieramy,
wykorzystujemy i udostępniamy informacje. Poprzez podanie danych osobowych nam lub za
pośrednictwem Strony ETSerwis.pl, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności.
1. W niektórych sekcjach Strony możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych, aby umożliwić Ci
korzystanie ze specyficznych funkcji (np. czat, helpdesk). Za każdym razem otrzymasz informację
określającą konieczność lub fakultatywność podania danych.
2. Podczas poruszania się po Stronie, niektóre informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny (czyli
bez ich aktywnego przekazania przez użytkownika) z wykorzystaniem różnych technologii i środków,
takich jak adresy IP czy pliki cookie.
3. Wykorzystujemy i udostępniamy informacje, które nam podajesz, w sposób określony w momencie
zbierania informacji. Informacje uzyskane od Ciebie lub na Twój temat wykorzystujemy także:
- aby odpowiadać na Twoje zapytania i wykonywać działania na Twoje życzenie, np. wysyłając dokumenty
lub powiadomienia w formie wiadomości e-mail;
- aby wysyłać Ci ważne informacje dotyczące relacji między Tobą a nami i/lub innych informacji
związanych z obsługą Twoich zapytań, zgłoszeń, uwag;
- w celach biznesowych, takich jak analiza danych, ulepszanie naszej strony internetowej, ulepszanie
naszych produktów i usług, identyfikowanie trendów związanych z użytkowaniem Strony;
- poprzez prezentowanie ofert dostosowanych do Ciebie, oraz określanie skuteczności naszych kampanii
promocyjnych.
4. Dane zebrane za pośrednictwem Strony możemy przekazywać:
- naszym dostawcom usług stanowiącym stronę trzecią, którzy zapewniają usługi takie jak moderowanie i
hosting stron internetowych, usługi IT, obsługa klienta, usługi dostarczania wiadomości e-mail i
bezpośredniego dostarczania poczty, usługi audytorskie, usługi marketingowe i inne usługi, w celu
umożliwienia im wykonania usługi;
- stronie trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, utworzenia spółki, cesji, przekazania, lub
innych dyspozycji dotyczących całości lub dowolnej części przedsiębiorstwa lub majątku.
5. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy, jak również my nie jesteśmy odpowiedzialni za prywatność,
informacje, a także praktyki żadnej ze stron trzecich.
6. Właściciel Strony obecnie nie przechowuje w/w danych w sposób uporządkowany i nie prowadzi ich
przetwarzania, aczkolwiek zastrzega sobie taką możliwość na przyszłość.
7. Wszelkie zmiany zapisów Polityki Prywatności będą ogłaszane poprzez zmianę niniejszego tekstu.
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