Polityka prywatności serwisu Odbiur.pl

§1
[Postanowienia ogólne]
1. Administratorem Serwisu Odbiur.pl jest spółka Mistry spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Wójtowskiej 16, 61- 654 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000637692, posiadająca NIP nr 9721266738.
2. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w
zakresie przetwarzania danych osobowych, podanych przez Użytkownika w procesie
rejestracji w serwisie Odbiur.pl. Polityka prywatności określa także zasady przetwarzania
danych eksploatacyjnych, w tym plików cookies.
3. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego.
4. Użytkownik poprzez rejestracje i korzystanie z Serwisu Odbiur.pl potwierdza zapoznanie się z
postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu oraz akceptację ich treści, a
także wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji
danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz Polityką Prywatności.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie
może zostać przekierowany na strony internetowe innych podmiotów, za których proces
gromadzenia danych osobowych Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Zasady
wykorzystywania danych przez w/w podmioty określają ich własne regulaminy i polityki
prywatności.
6. Polityka prywatności może ulec zmianie w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu
Serwisu.

§2
[Dane osobowe]
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu Odbiur.pl, będących osobami
fizycznymi, jest spółka Mistry spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wójtowskiej 16,
61- 654 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr
KRS 0000637692, posiadająca NIP nr 9721266738.
2. Rejestrując konto w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Administratora podanych przez siebie w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, w celu
świadczenia usług przez Serwis, a także (fakultatywnie, w przypadku zaznaczenia
odpowiedniej zgody) w celach marketingowych, związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w
tym również w celu świadczenia usługi Newsletter. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych Użytkownik potwierdza poprzez zaznaczenia odpowiedniej opcji formularza.
3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie jest
dobrowolne. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości i akceptuje, że brak podania danych
osobowych uniemożliwia dokonanie rejestracji w Serwisie, a tym samym korzystanie z
funkcjonalności Serwisu.
4. Użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych osobowych i ich poprawiania
w każdym czasie.
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5. Administrator dba o odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników Serwisu,
w szczególności dane osobowe chronione są z użyciem środków technicznych i
organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem
osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Użytkownikowi poufność informacji
przekazywanych w ramach świadczonych usług, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych
przepisami prawa, Regulaminu oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia
usług przez Serwis.
6. Dane osobowe Użytkownika nie są publicznie udostępniane. Dostęp do danych kontaktowych
innego Użytkownika uzyskuje się dopiero w momencie podjęcia z nim negocjacji w ramach
Serwisu.
7. Administrator może powierzać dane osobowe innym podmiotom, na podstawie stosownych
umów, do celów niezbędnych do korzystania z Serwisu i wykonywania usług z nim
związanych.
8. Administrator ma prawo udostępnić dane osobowe na żądanie uprawnionych na podstawie
przepisów prawa organów państwowych.

§3
[Pliki cookies]
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności w postaci
plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
3. Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki
cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu zachowania informacji o
preferencjach i ustawieniach urządzenia, z którego Użytkownik korzysta z Serwisu (w tym do
utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, aby nie musiał on dokonywać powtórnego
logowania w czasie kolejnej wizyty w Serwisie), do tworzenia statystyk, celem umożliwia
ulepszania struktury, zawartości Serwisu oraz wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych
materiałów reklamowych.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies, tj. sesyjne i stałe. Pliki sesyjne
są tymczasowe i przechowywane są do momentu opuszczenia strony Serwisu. Pliki stałe
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez
użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień w
tym zakresie, celem zablokowania obsługi plików cookies. Użytkownik może również
każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w urządzeniu, przy pomocy którego
korzysta on z Serwisu.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ograniczenia stosowania plików cookies
mogą wpłynąć na dostępność niektórych funkcjonalności na stronach internetowych Serwisu.
8. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, w szczególności dostawcom reklam
czy partnerom Serwisu, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii
bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane
podlegają odrębnym regulacjom, przyjętym przez w/w podmioty.
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