Warunki korzystania z serwisu
Ochrona danych
Ochrona danych osobowych jest dla nas naszej firmy niezwykle istotna.
Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).
Z tego względu prowadzimy naszą działalność w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, dot. ochrony danych osobowych i
bezpieczeństwa danych.
Poniżej podajemy jakie informacje ewentualnie zbieramy, jak z nimi postępujemy i komu je ewentualnie udostępniamy.

Dane osobowe
Za pośrednictwem naszej strony internetowej nie gromadzimy żadnych danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów, nr. telefonów
lub adresów e-mail), z wyjątkiem sytuacji, gdy takie dane udostępniają Państwo dobrowolnie (np. przy rejestracji, zapytaniach
ofertowych, składaniu zamówień etc.) lub gdy otrzymaliśmy na to Państwa zgodę, lub pozwalają na to stosowne przepisy o ochronie
danych.

Dane komunikacyjne lub dotyczące użytkowania
Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych, za pomocą środków
elektronicznych automatycznie generowane są dane dotyczące komunikacji (np. adres protokołu internetowego) i użytkowania
(np. początek i czas trwania, rodzaj wykorzystywanych usług telekomunikacyjnych). O ile rejestracja, przetwarzanie i wykorzystywanie
danych komunikacyjnych i dot. użytkowania jest bezwzględnie konieczne, podlega ustawowym regulacjom w zakresie ochrony danych,
w tym RODO.

Automatyczne rejestrowanie danych nieosobowych
Gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, od czasu do czasu zbierane są automatycznie informacje (w tym za
pośrednictwem Google Analytics) , które nie są przyporządkowane konkretnej osobie (np. stosowana przeglądarka internetowa i system
operacyjny, nazwa domeny internetowej, z której nastąpiło wejście, liczba odwiedzin, średni czas przeglądania, otwierane strony).
Wykorzystujemy te informacje, aby zmierzyć atrakcyjność naszej witryny internetowej oraz poprawić jej wydajność i treść.

"Pliki cookie" – informacje automatycznie rejestrowane na Państwa komputerze
Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetowa, może się zdarzyć, że zarchiwizujemy na Państwa komputerze informacje w postaci
tzw. "plików cookie", które rozpoznają go automatycznie przy kolejnej wizycie. Pliki cookie umożliwiają np. dostosowanie n/strony
internetowej do Państwa zainteresowań lub umożliwiają zapisanie hasła, którego nie trzeba już wtedy podawać za każdym razem.
Jeśli nie życzą Państwo sobie, żebyśmy rozpoznawali Państwa komputer, prosimy ustawić przeglądarkę internetową tak, by usuwała pliki
cookie z dysku twardego komputera, blokowała je lub ostrzegała przed ich zapisaniem.

Bezpieczeństwo
Firma Warlux Sp. z o.o. podejmuje kroki techniczno-organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkowym lub
niezgodnym z prawem usunięciem, modyfikacją lub utratą oraz przed nieuprawnionym przekazaniem ich osobom trzecim lub przed
nieuprawnionym dostępem.

Łącza do innych stron internetowych
Witryna internetowa firmy Warlux Sp. z o.o. zawiera łącza do innych stron.
Firma Warlux Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych lub treść innych stron internetowych.

Pytania i uwagi
Firma Warlux Sp. z o.o. będzie reagować na wszystkie uzasadnione zapytania dotyczące wglądu w i ew. sprostowania, uzupełnienia lub
usunięcia danych osobowych. Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi do tej polityki ochrony danych, prosimy o przesłanie nam
wiadomości, wypełniając formularz znajdujący się w zakładce Kontakt.

