Polityka prywatności

Informacje ogólne
1. Operatorem Serwisu www.rezydencjagorakalwaria.pl jest BUD-EXTRA Mikus,
Rybarczyk sp.k z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 3 05-530 Góra Kalwaria
2. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach w następujący sposób:
o poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
o poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

Informacje w formularzach
1.
2.
3.
4.

Serwis pozyskuje informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
Serwis zapisuje informacje o danych połączenia tj czas, adres IP
Pozyskane dane nie są udostępniane innym podmiotom inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Pozyskane dane mogą zostać przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre
usługi serwisu–dotyczy operatorów domen internetowych, serwisów obsługujących
płatności oraz innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie
współpracuje.

Informacja o plikach cookies
1. Serwis www.rezydencjagorakalwaria.pl korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Są one przeznaczone do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają unikalny numer, nazwę
strony internetowej, z której pochodzą, oraz czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym.
3. Dostęp do plików cookies uzyskuje operator Serwisu
4. Operator Serwisu jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu
końcowym.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:
 dopasowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika
 do optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 do rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu internetowego aby odpowiednio
wyświetlić stronę internetową
 tworzenia statystyk w celach ulepszania stron
6. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Dzięki ustawieniom można blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.
Niedokonanie przez użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że
pliki będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a zatem będziemy
przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp
do tych informacji.

Udostępnienie 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.

