Polityka prywatności i „cookies”

Z dniem 25 maja 2018 zabezpieczamy dane osobowe naszych użytkowników,
korzystających ze strony http://spacja-bydgoszcz.pl zgodnie z nowymi i dotychczas
obowiązującymi przepisami prawa.
Jakie dane osobowe przetwarzamy z naszej strony internetowej?
Każdy użytkownik, który pozostawi w naszym serwisie internetowym swoje dane osobowe.
Przekazanie ich jest niezbędne w celu kontaktu z nami
Przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu kontaktu z nami, co może nastąpić
wypadku rejestracji serwisie.
Użytkownik przekazuje nam adres e-mail oraz informacje z jakiego kraju pochodzi.
Dane osobowe takie jak adresy IP są zbierane również przez pliki cookie w celu
analizowania ruchu na stronach.
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Użytkownicy, którzy korzystają ze strony http://spacja-bydgoszcz.pl aby nawiązać kontakt
z Spacja podając nam swój prawdziwy adres mailowy oraz wyrazili zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w celach otrzymywania ofert od Spacja, skorzystamy
z prawa do wysyłania wiadomości e-mailowych oraz do kontaktu.
E-mailing może zawierać zarówno informacje bezpośrednio dotyczące działalności takie
jak promocje, nowości w ofercie oraz te z nim nie związane (np. życzenia).
Każda przesłana informacja drogą mailową będzie zawierać także link, umożliwiający
rezygnację z dalszego otrzymywania mailingu marketingowego.

Polityka cookies

Przeglądając naszą stronę, możemy przechować określone dane na Państwa komputerze
w formie „ciasteczka”, aby automatycznie rozpoznać Państwa komputer podczas kolejnej
wizyty. Ciasteczka mogą pomóc nam na wiele sposobów, na przykład umożliwiając lepsze
dostosowanie zawartości strony do Państwa zainteresowań lub przechowanie Państwa
hasła w celu zaoszczędzenia czasu przy kolejnych odwiedzinach. Jeśli nie życzą sobie
Państwo otrzymywać ciasteczek, prosimy skonfigurować swoją wyszukiwarkę w taki

sposób, aby wszystkie ciasteczka były usuwane z dysku twardego, zablokować
ciasteczka, lub otrzymywać ostrzeżenie przed zachowaniem ciasteczek.
Rodzaje plików cookie
Wyróżniamy dwie ogólne kategorie plików cookie:
Pliki First Cookies, przesyłane bezpośrednio przez

http://spacja-bydgoszcz.pl. na

komputer lub urządzenie przenośne użytkownika. Pliki te są wykorzystywane wyłącznie
przez

http://spacja-bydgoszcz.pl w celu rozpoznania komputera lub urządzenia

przenośnego użytkownika podczas ponownej wizyty w witrynie firmy.
Pliki cookie innych firm pochodzące z witryny internetowej http://spacja-bydgoszcz.pl od
dostawców usług. Mogą one być wykorzystywane przez dostawców usług w celu
rozpoznania komputera lub urządzenia przenośnego użytkownika podczas wizyt w innych
witrynach internetowych. Pliki cookie innych firm są wykorzystywane najczęściej do
analizowania platformy lub do celów reklamowych.
Okres pozostawania plików cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym może się
różnić. Niektóre z nich to tzw. pliki cookie jednej sesji, co oznacza, że istnieją one
wyłącznie wtedy, gdy uruchomiona jest przeglądarka. Po zamknięciu przeglądarki pliki te
są automatycznie usuwane. Inne to tzw. stałe pliki cookie, co oznacza, że pozostają one
na

urządzeniu

po

zamknięciu

przeglądarki.

Witryna

internetowa

http://spacja-

bydgoszcz.pl. Obcych może je wykorzystywać w celu rozpoznania komputera lub
urządzenia przenośnego użytkownika po ponownym uruchomieniu przeglądarki i w trakcie
przeglądania stron internetowych.

