Polityka Prywatności Survicate
Korzystanie ze strony internetowej www.survicate.com (dalej jako Strona Internetowa)
oznacza akceptacje poniższych zasad:
Usługodawcą serwisu jest:
Insights Delivered Sp. z o.o.
Ul. Zamiany 8 LU 2
02 – 786 Warszawa
KRS: 0000551025
NIP: 9512390641

Zasady, którymi się kierujemy




Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników.
Dbamy o bezpieczeństwo danych Użytkowników, w tym ich danych osobowych. Szczegółowe
informacje na temat ochrony danych osobowych można przeczytać w Regulaminie.
Połączenie z naszą witryną jest bezpieczne!

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

Używamy protokołu szyfrowania komunikacji.certyfikat-commercial-ssl




Usługodawca korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na
komputerze bądź innym urządzeniu końcowym Użytkownika podłączonym do sieci (w
szczególności z wykorzystaniem plików cookies).
Pliki cookies wykorzystywane przez Usługodawcę służą przede wszystkim gromadzeniu, przez
Usługodawcę lub/iinnych podmiotów uprawnionych, danych statystycznych o zachowaniu
Użytkowników lub/i Osób Upoważnionych. Pomagają także określać liczbę Użytkowników
Strony Internetowej oraz tego w jaki sposób korzystają oni z sieci Internet. Zgromadzone
dane służą do ulepszania jakości usług oferowanych przez Usługodawcę, w szczególności w
zakresie:
o optymalnego alokowania/skalowania zasobów sprzętowych i osobowych po stronie
Usługodawcy;
o optymalnego lokowania infrastruktury wykorzystywanej przy świadczeniu Usług;
o utrzymywania sesji logowań do Konta, a także przyspieszenie uzyskiwania dostępu
do Usługi.










Użytkownik może określać warunki przechowywania lub/i uzyskiwania dostępu do informacji
wskazanych w ust. 1 za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w
wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (przeglądarce
internetowej).
Zgodę na przetwarzanie plików cookies Użytkownik wyraża poprzez odpowiednie ustawienia
swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę.
Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania technologii określonych w ust. 1 mogą
negatywnie wpłynąć na prawidłowość działania Strony Internetowej jak iusług dostępnych za
jej pośrednictwem bądź na innych stronach z nią powiązanych.
Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz:
o PayPal (Europe) S.à r. l. et Cie, S.C.A., a limited liability partnership zarejestrowany
jako R.C.S. Luxembourg B 118 349 z biurem w 22-24 Boulevard Royal, L-2449,
Luxembourg.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 15.04.2015r.

