POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. - dalej "Ustawa") informujemy, że administratorem podanych
przez Państwa w dedykowanych formularzach danych osobowych na niniejszej stronie
internetowej („Serwis”) jest Warsaw Trade Tower 2 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 420702 („Spółka”). Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego zamieszczonego w
Serwisie oznacza przekazanie Spółce danych osobowych znajdujących się w danym
formularzu.
2. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane
będą przez Spółkę wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach
wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu, w
celach marketingowych, przekazania informacji na temat oferty Spółki oraz w celach
archiwalnych i statystycznych.
3. Ponadto zebrane przez Spółkę dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom w ramach
grupy kapitałowej Spółki w celach związanych z Państwa obsługą.
4. Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba
że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Spółka nie przekazuje i nie
dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym
osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika.

2.

COOKIES
1. Spółka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku
komputera użytkownika Serwisu. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych
Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Mechanizm cookies nie
ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Serwisu stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego
zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu,
optymalizowaniu emisji reklam na Serwisie i usprawniania funkcjonowania Serwisu zgodnie z
obowiązującymi w sieci www standardami.
2. Dla poszczególnych części Serwisu mogą być wykorzystywane różne pliki cookies. Czynności
związane z przechowywaniem i wysyłaniem cookies są obsługiwane przez przeglądarki
internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie

akceptuje cookies. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać
prośby o przechowanie cookies w ogóle lub wybranych cookies. Można to zrobić za pomocą
ustawień w przeglądarce. Przed dokonaniem zmian w domyślnych ustawieniach danej
przeglądarki należy pamiętać, że wiele cookies pomaga w wygodnym korzystaniu z Serwisu.
Wyłączenie cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w
Państwa przeglądarce.
3.

ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ
1. Spółka zobowiązuje się podejmować wszelkie działania niezbędne do zapewnienia rzetelności
informacji zamieszczonych w Serwisie, jednakże nie bierze odpowiedzialności za aktualność,
autentyczność, kompletność i precyzję tych informacji. Spółka ponadto nie udziela żadnej
gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek innej strony lub stron
połączonych z Serwisem poprzez hiperłącza. Korzystanie ze stron internetowych, do których
prowadzą łącza z Serwisu odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
2. Informacje zawarte w Serwisie mogą być modyfikowane bez jakichkolwiek ograniczeń oraz
bez wcześniejszego informowania użytkowników.
3. Prezentowane materiały oraz cała zawartość Serwisu chronione są prawami własności
intelektualnej, zawarte tam informacje, teksty, oraz ilustracje mogą być wykorzystywane
wyłącznie do niekomercyjnego i osobistego użytku i nie mogą być w jakimkolwiek celu
reprodukowane, modyfikowane, przenoszone, sprzedawane lub publikowane, w całości ani
w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki.
4. Wszelkie nazwy, logo, znaki i hasła prezentowane na stronach Serwisu stanowią własność
firmy Spółki lub innych stron. Zabronione jest używanie, kopiowanie do własnego komputera,
powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji tych znaków bez pisemnej zgody Spółki bądź
ewentualnych stron trzecich.

4.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności,
wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą publikowane na niniejszej stronie.

