Polityka prywatności
Przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis
internetowy www.zink.com.pl , informujemy że dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem portalu,
przeznaczone są wyłącznie na użytek firmy Firma Zink Serwis Sp. z o.o.
Administrowanie portalem
Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem serwisu www.zink.com.pl , Zink Serwis Sp. z o.o. podejmuje
poprzez swoje komórki organizacyjne.
Gromadzenie danych
I.

II.

III.

Strona www.zink.com.pl przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu, których jest
administratorem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z
dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy Nr
95/46WE) ,
Wszelkie dane pochodzące od użytkowników serwisu : zink.com.pl podawane są dobrowolnie
przez użytkownika.
W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych użytkowników, użytkownicy są o tym
informowani, a sposób kontaktu w sprawie zmiany danych, usunięcia danych, jest opisany w
polityce prywatności.
Administratorem danych jest Zink Serwis Sp. z o.o. ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów.
Polityka strony dotycząca ciasteczek.
Niniejsza polityka cookies odnosi się do strony www.zink.com.pl.

Ciasteczka ( z ang. Cookies) to małe pliki, zapisywane na urządzeniu/komputerze, urządzeniu mobilnym, tablecie
lub smartphonie zwanych dalej urządzeniem podczas gdy użytkownik przegląda różne strony w internecie i są
przechowywane na tych urządzeniach dopóki ich użytkownik nie usunie lub nie upłynie czas ich istnienia. Zwykle
ciasteczko zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka oraz losowo
wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której nastąpiło połączenie ze stroną
internetową, którą użytkownik przeglądał.
W jakim celu i jak długo używamy ciasteczek?
1.

2.

Do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy
używają naszej strony internetowej i pomagają w udoskonalaniu jej funkcjonalności i zawartości.
Stosowanie ciasteczek nie zezwala na identyfikację danych osobowych użytkowników na podstawie
informacji zawartych w ciasteczkach.
Długość istnienia ciasteczek na w/w stronie może być sesyjna (na czas przeglądania strony internetowej)
oraz stała (pozostająca na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia).

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?
Nie. Korzystając ze strony www.zink.com.pl nie otrzymujesz ciasteczek pochodzących od innych podmiotów
trzecich.
W jaki sposób użytkownik może je usunąć lub zmienić ustawienia ciasteczek?
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek.
Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś
części, np. tylko od stron trzecich lub aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są
wysyłane na urządzenie użytkownika.

