Polityka prywatności

Foto Konijnenberg B.V. (dalej określane przez wyrażenia “my”, “nasze” i “nas”) zobowiązuje się do ochrony i
poszanowania prywatności użytkownika.
Niniejsza polityka prywatności stanowi podstawę do przetwarzania i zbierania przez nas danych osobowych
udostępnianych przez użytkowników. Zapoznaj się uważnie z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nasze
poglądy i praktyki w stosunku do danych osobowych i sposobów ich wykorzystywania.
Podmiotem stojącym na straży Ustawy o Danych Osobowych z 1998 r. jest administrator firmy Foto
Konijnenberg B.V., w tym jej następcy i wyznaczone podmioty, z siedzibą w Den Ham w Holandii. Nasza
siedziba mieści się w Kroezenhoek 8, 7683PM, Den Ham, Holandia, a numer rejestracyjny firmy to 08148310.
INFORMACJE ZBIERANE OD UŻYTKOWNIKÓW
Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane o Tobie:
•
Informacje dostarczane po wypełnieniu formularzy na stronie www.photospecialist.pl (nasza strona).
Obejmują one dane udostępniane w czasie rejestracji w celu korzystania z naszej witryny, subskrybowania
naszej usługi, publikowania materiałów lub korzystania z dalszych usług. Możemy również poprosić Cię o
dodatkowe informacje w przypadku zgłoszenia problemu z naszą witryną.
•
Jeśli się z nami skontaktujesz, możemy prowadzić rejestr Twojej korespondencji.
•
My (i nasze filie w naszym imieniu) mogą również poprosić Cię o wypełnienie ankiet, które
wykorzystywane są do celów badawczych, aczkolwiek nie musisz odpowiadać na nie.
•
Szczegóły transakcji, które wykonujesz za pośrednictwem naszej witryny oraz realizację zamówień.
•
Szczegóły odwiedzin naszej witryny, w tym dane o ruchu, dane o lokalizacji, dane o blogach i inne
szczegóły podjętej komunikacji, niezależnie od tego, czy są one niezbędne do własnych celów rozliczeniowych
lub innych i zasobów, do których masz dostęp.
ADRESY IP
Możemy zbierać informacje o Twoim komputerze (w tym adresy IP, system operacyjny i typ przeglądarki)
w celu administrowania systemem i raportowania zbiorczych informacji dla naszych reklamodawców. Są to
wyłącznie dane statystyczne dotyczące działań i schematów przeglądania witryny przez użytkowników, ale w
żaden sposób nie identyfikują konkretnych użytkowników.
COOKIES I INNE DANE
Z tego samego powodu możemy pozyskiwać informacje o ogólnym zastosowaniu internetu, wykorzystując
pliki cookies, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub na dysku twardym komputera. Pliki
cookie zawierają informacje, które są przenoszone na dysk twardy komputera. Pomagają nam udoskonalać
naszą witrynę oraz zapewniać lepszą i bardziej zindywidualizowaną obsługę. Niektóre z używanych plików
cookie są niezbędne do prawidłowego działania witryny. Jeśli dokonasz rejestracji lub nadal korzystasz z naszej
strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Pliki cookie są powszechnie wykorzystywane do tworzenia stron internetowych oraz rozwijania i usprawniania
ich działania, a także dostarczania informacji właścicielowi serwisu.
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Cel
Pliki cookie umożliwiają nam:
• Rozpoznają użytkowników za każdym razem, gdy
wracają do naszej witryny.
• Pozwalają użytkownikom na korzystanie z naszej
witryny w taki sposób, aby maksymalnie ułatwiać
przeglądanie, np. poprzez umożliwienie przechowywania
przedmiotów w elektronicznym koszyku zakupów
pomiędzy kolejnymi odwiedzinami. Jeśli zarejestrujesz
się u nas lub wypełnisz nasze formularze online,
używamy plików cookie do zapamiętania Twoich danych
na potrzeby bieżącej wizyty oraz wszelkich przyszłych
odwiedzin, pod warunkiem, że plik cookie nie został
usunięty.

Zablokujesz pliki cookie, uruchamiając tę opcję w swojej przeglądarce. Jeśli jednak użyjesz opcji blokowania
plików cookie (w tym niezbędnych plików cookie) w przeglądarce, możesz utracić dostęp do wszystkich lub
niektórych części naszej witryny. Jeśli nie blokujesz plików cookie w swojej przeglądarce, nasz system będzie
wyświetlać cookie podczas każdej wizyty w naszej witrynie.
Z wyjątkiem najważniejszych plików cookie, wszystkie pliki cookie wygasną po upływie 1 roku.
Używamy również technologię Web Beacons (czasami określana jako GIF w pikselach 1x1) i/lub tagów
rejestrujących czynności, które pomagają w dostarczaniu plików cookie.
GDZIE PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE
Wszystkie dostarczane nam dane są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Wszelkie transakcje
płatności są szyfrowane przy użyciu technologii SSL. Jeśli wygenerowaliśmy dla Ciebie (lub jeśli samodzielnie
wybrałeś) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części naszej witryny, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie
tego hasła w tajemnicy. Prosimy, abyś nie udostępniał swojego hasła innym osobom.
Niestety, przekazywanie informacji przez Internet, nie jest całkowicie bezpieczne. Pomimo że dokładamy
wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy Ci zagwarantować bezpieczeństwa
danych przesyłanych do naszej witryny; wszystkie dane udostępniane są na własną odpowiedzialność. Po
otrzymaniu Twoich danych postępujemy zgodnie z restrykcyjnymi procedurami, stosując wszystkie niezbędne
zabezpieczenia, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do przekazanych informacji.
UŻYWANIE INFORMACJI
Używany zebranych informacji na Twój temat w następujący sposób:
•
zawartość naszej witryny zostanie przedstawiona w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i twojego
komputera;
•
dostarczanie informacji, produktów i usług, które zostały przez ciebie zamówione;
•
realizowanie naszych zobowiązań wynikających z umów zawieranych między Tobą, jako użytkownikiem,
i nami, jako witryny internetowej;
•
umożliwienie korzystania w pełni z funkcji udostępnianych przez naszą witrynę w sposób, jaki sam
wybierzesz; oraz
•
powiadomienia Cię o zmianach w naszych usługach.
Będziemy wysyłać Ci e-maile handlowe, tylko jeśli wcześniej wyrazisz zgodę. Możesz także cofnąć to
uprawnienie w każdej chwili, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@photospecialist.pl.
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NEWSLETTERA
O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie
wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Photospecialist. Zgoda może być cofnięta
w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres: info@ photospecialist.pl, adresu pocztowego Foto
Konijnenberg, Kroezenhoek 8, 7683PM Den Ham, Holandia.
UJAWNIANIE INFORMACJI
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z członków naszej grupy, którą stanowią nasze spółki zależne,
naszą spółkę holdingową i podmioty zależne, zgodnie z definicją zawartą w sekcji 1159 Ustawy o spółkach z
2006 r. (UK).
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe osobom trzecim:
•
w przypadku, gdy sprzedamy lub kupimy jakąkolwiek firmę lub aktywa, możemy ujawnić dane osobowe
użytkowników potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy;
•
jeśli Foto Konijnenberg B.V. lub wszystkie należące do firmy aktywa zostaną nabyte przez osobę
trzecią, w takim przypadku przechowywane dane osobowe zostaną przekazane jako część nabytych praw do
zarządzania potencjałem w postaci klientów; lub
•
w przypadku, gdy będziemy zobligowani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych
w celu spełnienia jakiegokolwiek zobowiązania prawnego lub w celu wyegzekwowania lub dostosowania się
do naszych warunków użytkowania (http://static.fotokonijnenberg.nl/files/Termsof -Use_FotoKonijnenberg.
pdf) lub warunków dostarczania informacji (http://static.fotokonijnenberg.nl/files/Terms-of-Supply_FotoKonijnenberg.pdf) i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Foto Konijnenberg
B.V., naszych klientów albo innych podmiotów, w tym wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami
w
celu zapobiegania nadużyciom finansowym i ograniczania ryzyka kredytowego.
TWOJE PRAWA
Masz prawo poprosić nas o nieprzetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. Zazwyczaj przed
zebraniem danych informujemy Cię o sposobie ich przetwarzania oraz czy i w jakim celu zamierzamy je ujawniać
osobom trzecim. Możesz skorzystać z prawa do przeciwdziałania procesowi przetwarzania, zaznaczając
stosowne pola w formularzach, które używamy do gromadzenia danych. Możesz także skorzystać z tego prawa
w dowolnym momencie, kontaktując się z nami poprzez adres info@photospecialist.pl.
DOSTĘP DO INFORMACJI
Ustawa daje prawo dostępu do informacji o Tobie. Twoje prawo dostępu jest regulowane przez Ustawę.
Wszelkie żądania dostępu mogą podlegać opłacie w wysokości 10 PLN, aby pokryć koszty poniesione podczas
dostarczania informacji na temat posiadanych przez nas danych.
ZMIANA NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
Wszelkie zmiany wprowadzone w naszej polityce prywatności w przyszłości zostaną opublikowane na tej
stronie i, w stosownych przypadkach, przesłane w formie powiadomiona pocztą elektroniczną.
KONTAKT
Pytania, komentarze i wnioski dotyczące tej polityki prywatności są mile widziane i należy kierować na adres
info@photospecialist.pl.

