Polityka prywatności strony www.negocjatornia.pl.

W niniejszym dokumencie zostały zawarte zasady korzystania z serwisu internetowego
w domenie negocjatornia.pl, którego właścicielem i administratorem jest Dariusz Ługowoj z
siedzibą w Markach posiadająca nr NIP 527-238-38-68, Regon 141952300
reprezentowana przez Dariusza Ługowoja zwana dalej „Negocjatornią”.
Korzystając ze strony Negocjatornia.pl Użytkownicy akceptują zasady polityki prywatności, które
zaprezentowano poniżej. Firma Negocjatornia.pl zarządzająca stroną www.negocjatornia.pl zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatności
będą publikowane na stronie internetowej.
Przetwarzanie danych osobowych
Strona umożliwia skontaktowanie się z firmą Negocjatornia.pl poprzez wypełnienie formularza kontaktowego
zamieszczonego na stronie. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które
są używane przez firmę Negocjatornia.pl do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu przygotowania
symulacji kredytowej lub odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez
siebie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przygotowania symulacji kredytowej bądź udzielania
odpowiedzi.
Podanie danych
Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, dokładnych i nie wprowadzających w
błąd.
Negocjatornia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprawidłowego lub niewłaściwego wypełnienia
formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegające na podaniu przez Użytkownika
nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych.
Domniemywa się, że dane osób trzecich zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są
zamieszczane za ich wiedzą i zgodą. Negocjatornia.pl nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich,
których dane zostały zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym bez ich wiedzy i zgody.
Udostępnianie i przekazywanie danych
Strona www.negocjatornia.pl zobowiązuje się do nie sprzedawania nie przekazywania i nie użyczania danych
osobowych Użytkowników innym podmiotom bez zgody Użytkownika, chyba, że będzie wymagało tego
obowiązujące prawo. Dane osobowe Użytkowników traktowane są przez firmę Negocjatornia.pl jako dane
poufne.
Dostęp do danych osobowych
Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik w każdej chwili ma
prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania lub
usunięcia o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:
1. Telefoniczny 790790190.
2. w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej biuro@negocjatonia.pl,
Ochrona danych osobowych Użytkownika
Firma Negocjatornia.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Strona
www.negocjatornia.pl została przygotowana w oparciu o technologie, które służą minimalizowaniu ryzyka
przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie.
Dane osobowe Użytkowników podawane poprzez formularz kontaktowy są chronione zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

Cookies
Strona internetowa firmy Negocjatornia.pl wykorzystuje technologie plików cookie. Cookies są to niewielkie pliki
danych, które podczas przeglądania strony przez Użytkownika pobierają dane nie- personalne Użytkownika.
Przetwarzane dane są kompletnie nie związane z danymi przesyłanymi przez formularz kontaktowy. Pliki te
pozwalają na przechowywaniu informacji o sesji Użytkownika oraz tworzenia statystyk dotyczących sposobu
korzystania z naszej strony.
Domyślne ustawienia oprogramowania do przeglądania storn internetowych (przeglądarka internetowa)
dopuszczają do przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie
Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące plików Cookies wprowadzając zmiany w ustawienia
przeglądarki internetowej. Zmiany te mogą skutkować spowolnieniem działania strony internetowej bądź brakiem
dostępu do poszczególnych jej części.

