Polityka prywatności i wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Szanowni Państwo,
Szanujemy Państwa prywatność, dlatego wszystkie dane przesyłane za pomocą naszej strony
internetowej są chronione. Nie lubimy spamu i dbamy o bezpieczeństwo własnych danych, dlatego
też tak samo traktujemy Państwa dane – nie zamierzamy używać ich w sposób niezgodny z prawem
i Państwa wolą.
Definicje
Serwis – strona internetowa http://vizualform.pl
Użytkownik – każda osoba korzystająca i odwiedzająca Serwis
Właściciel Serwisu – Studio Vizual Form Izabela Watras 41-500 Chorzów ul Janasa 15-- NIP :
6341952911
Jakie dane zbieramy?
Dane zbierane automatycznie – podczas Państwa wizyty w naszym Serwisie automatycznie
zbierane są dane dotyczące tej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu
operacyjnego.
Dane zbierane podczas kontaktu z nami – gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą Serwisu,
telefonu, poczty email, itp. i przekazują nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email.
W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali zebranych danych podmiotom trzecim.
Dane zbierane podczas składania zamówień będą wykorzystane w celu realizacji zamówienia, w
tym wysłania Państwu zamówionego towaru.
Dane przesłane przez Państwa za pomocą formularza Zapytanie o instalację fotowoltaiczną będą
wykorzystane wyłącznie do przygotowania dostosowanej do Państwa potrzeb oferty.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników Serwisu,
zbierania danych demograficznych lub do personalizacji zawartości Serwisu. Dane te są zbierane
automatycznie o każdym Użytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszą firmą będą wykorzystane
wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą
zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić
Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.
W jaki sposób będziemy się z Państwem kontaktować?
Jeżeli dokonali Państwo zamówienia, złożyli zapytanie ofertowe lub zadali inne pytanie, mogą
Państwo otrzymać od nas emaile dotyczące tych zagadnień. Możemy również kontaktować się z
Państwem telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Państwa zamówienia
lub zapytania.

W jaki sposób mogą Państwo poinformować nas o zmianie danych?
W każdej chwili mogą Państwo powiadomić nas drogą mailową lub telefonicznie o zmianie
Państwa danych. Aktualne dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”
Danych użytych do realizacji zamówień nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one częścią
rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
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.
Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych, pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z
Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach Serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień

dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Właściciel Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
internetowej.
W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?
Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej
polityki prywatności na tej stronie.
Kontakt
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności – prosimy o kontakt.

