POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informacje podstawowe
Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach,
sposobach przetwarzania danych, ich bezpieczeństwie oraz
postępowania z danymi, które są przetwarzane w związku z
funkcjonowaniem witryny internetowej lub danych podanych w
formularzach kontaktowych udostępnionych na stronie.
Zasady zbierania danych
Nasze serwery mogą w sposób automatyczny zapisywać takie dane
jak: adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego Użytkownika.
Mogą one być wykorzystane w celu administracji systemu lub
statystki. Zebrane dane nie służą personalnej identyfikacji
konkretnego Użytkownika.
Sposób zbierania danych
Podczas odwiedzin w naszej witrynie Użytkownik ma możliwość
dobrowolnego skorzystania z formularzy kontaktowych. Aby zapewnić
Użytkownikowi najlepszą obsługę zachęcamy do uzupełnienia pola z
nazwą firmy oraz podania służbowego adresu email.
Nie wymagamy podawania danych osobowych niezwiązanych z
działalnością gospodarczą, a powszechnie dostępnych, pozwalających
na obsługę zgłoszenia.
Dane te nie są gromadzone i służą wyłącznie do kontaktowania się z
Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Cel przetwarzania danych
Dane są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych,
dotyczących ruchu na naszej witrynie lub w celu odpowiedzi na
zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy.
Żadne z przekazanych danych osobowych nie są przekazywane
podmiotom trzecim. Nie są również wykorzystywane w celu
przesyłania informacji handlowej czy reklam.

Zasady przetwarzania danych
Kontakt z Użytkownikiem następuje wyłącznie w przypadku, w którym
otrzymamy od Użytkownika zapytanie wysłane przez formularz
kontaktowy. Odpowiedź zwrotna ma na celu doprecyzowanie
szczegółów zapytania lub odpowiedzi.
Prawa użytkownika
Użytkownik ma możliwość zweryfikowania, czy posiadamy jego dane
przesłane przez formularz kontaktowy. Każdemu Użytkownikowi
przysługuje prawo do ewentualnej zmiany danych lub ich całkowitego
usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość pod wskazany adres
email: biuro@keinogrupa.pl.
Pliki cookies
Informacje podstawowe
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne (w
szczególności pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu
Użytkownika. Są one przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych, w tym również naszej. Cookies zawierają anonimowe
dane statystyczne, nie osobowe.
Wykorzystywanie plików cookies
Pliki cookies są wykorzystywane w poniższych celach:
• Pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w
jaki Użytkownik korzysta z serwisu.
• Ułatwienia Użytkownikowi poruszania się po stronach serwisu i
korzystania z niego.
• Zapewnienia standardów bezpieczeństwa.
Cele plików cookies
Pliki cookies dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do
Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą,
którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by
nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod
względem indywidualnych potrzeb Użytkownika. Pozwalają również
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych
potrzeb Użytkownika.

Pliki cookies tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które
treści cieszą się największym zainteresowaniem. Pozwala to na ciągłe
ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała
osobom odwiedzającym stronę.
Wyłączenie plików cookies
Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie oraz
wyłączenie mechanizmu cookies (domyślnie zazwyczaj jest on
włączony).
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić
ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Informacje na temat
zmiany ustawień ciasteczek są dostępne w menu Pomocy
poszczególnych przeglądarek.

