Polityka prywatności strony internetowej www.zwrotair.pl

I. Informacje ogólne
1. Właścicielem strony internetowej www.zwrotair.pl jest Adrian Fedorowicz, działający pod firmą
ZWROTAIR Adrian Fedorowicz, ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, NIP 8811483657, REGON
365121070.
2. Polityka prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa,
prowadzonej przez ZWROTAIR Adrian Fedorowicz zgodnie z wymogami GIODO.
3. Administratorem danych osobowych jest Adrian Fedorowicz, działający pod firmą ZWROTAIR Adrian
Fedorowicz.
II. Sposób zbierania danych
1. Informacje o użytkownikach są pobierane poprzez:
-Dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane osobowe.
-Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczek”).
-Gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl.
2. Informacje w formularzach.
-Poprzez stronę internetową zbierane są dane osobowe wpisywane przez użytkowników w formularzu.
-Strona internetowa może gromadzić informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
-Dane w formularzu mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie za zgodą użytkownika.
-Dane podane w formularzu znajdują się w zbiorach danych prowadzonych przez przedsiębiorstwo.
-Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wykonania usługi.
-W przypadku kiedy dane podane w formularzu umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej, to osoba
taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w
dowolnym momencie poprzez kontakt pod adresem e-mail: kontakt@zwrotair.pl

III. Polityka plików „cookies
1. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych

w

plikach

cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
Strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel strony www.zwrotair.pl
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
-Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania;
w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony internetowej i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
-Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
-Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4.W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
-Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
-„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Strony stosowane są „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług
dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania;
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
IV. Udostępnianie danych.
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom
na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

