1. Informacje ogólne
Strona DrewVIP realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniu w następujący sposób:
•
•
•

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
Poprzez gromadzenie logów serwera www

2. Informacje w formularzach
•
•
•
•

•
•

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,
adres IP)
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą
użytkownika.
Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów,
zarejestrowany przez Operatora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np.: w celu dokonania kontaktu handlowego.
Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie
realizującym niektóre usługi – np. serwisów obsługujących płatności, firmom
kurierskim lub też innych podmiotów, z którymi DrewVIP w tym zakresie
współpracuje.

3. Polityka dotycząca Cookies
•
•

•

•

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron DrewVIP oraz
aplikacji na urządzenia mobilne, należących/zarządzanych do/przez markę DrewVIP.
Przez używanie strony DrewVIP wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą
Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek,
powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub
zrezygnować z używania strony.
Wszystkie strony DrewVIP wykorzystują ciasteczka (cookies), które identyfikują
odwiedzającego witrynę w celu uproszczenia i przyspieszenia działania witryny oraz
wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować
funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak
korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym,
reklamowym i analitycznym.
Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera i użytkownika oraz jego danych. Każdy
użytkownik może je wyłączyć. W celu zarządzania ustawienia cookies postępuj
zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta przeglądarki internetowej, której
używasz do korzystania z serwisów Soluma (informacje na stronie producenta). Flash
cookies: Serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i
wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach:
http://www.adobe.com/

