Załącznik numer 9

POLITYKA PRYWATNOŚCI
na strony www
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
Dane osobowe przekazywane przez użytkowników serwisu przy użyciu formularzy elektronicznych są przez KB8
INVEST GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-150), przy ulicy św. Filipa 23/4, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000479130, NIP: 6762469069, REGON: 122958556, reprezentowana przez: Maik Bartłomiej Prezes Zarządu przechowywane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) tzw. RODO oraz prawie polskim.
W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z serwisu zastosowano na nim mechanizm, który wykorzystuje
technologię znaną jako cookies – informacje, które są zapisywane przez serwer serwisu na komputerze
użytkownika. Rzeczona technologia nie jest wykorzystywana w celu pozyskiwania jakichkolwiek danych
osobowych użytkowników odwiedzających serwis. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w każdej chwili w swojej
przeglądarce internetowej opcji przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia
w korzystaniu z serwisu.
W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek.
Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części,
np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są
wysyłane na urządzenie użytkownika. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zablokuje się używane przez serwis
ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z serwisu.
Zebrane logi serwera takie jak adres IP oraz domena przechowywane są przez czas nieokreślony
i wykorzystywane w celu generowania statystyk będących pomocnymi w procesie administrowania serwisem.
Zebrane logi serwera mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech umożliwiających zidentyfikowanie osoby, która
odwiedza serwis. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem.
KB8 INVEST GROUP Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których
odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

