POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE AUDIOPASJA.PL

Szanujemy prawo do prywatności naszych Użytkowników. Niniejszy dokument przedstawia nasze
stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach naszego
serwisu. Użytkownik serwisu samemu decyduje o poziomie swojej anonimowości (poprzez korzystanie, lub
zaniechanie korzystania z poszczególnych części serwisu). Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych
danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach
wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych.

1. Dane osobowe
Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 08.1997 r. o ochronie danych
osobowych. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.
Serwis Audiopasja.pl nie służy zbieraniu danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru
telefonu, adresu email) za wyjątkiem przypadków, w których Użytkownik sam dobrowolnie wyrazi na to zgodę
(np. wypełniając formularz rejestracyjny na forum, czy zapisując się do Newslettera), bądź w których pozwalają
na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu w którym
nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Cel wykorzystania danych osobowych
Dane osobowe wykorzystywane są przez nas zwykle do kontaktu z Użytkownikami. Istnieje również
możliwość ich wykorzystania w celu świadczenia usług, archiwizacji, oraz w celach marketingowych (handlowych)
usług i produktów. Dane nie są sprzedawane, ani w żaden inny sposób udostępniane stronom trzecim, za
wyjątkiem partnerów Serwisu Audiopasja.pl. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, abyśmy wykorzystywali dane
do kontaktu z nim (zwłaszcza do marketingu bezpośredniego i badań rynkowych), uszanujemy ten wybór.
Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi
zgody. Użytkownik ma możliwość dobrowolnie zapisać się do listy mailingowej (w celu otrzymywania Newslettera).
Użytkownik ma również możliwość w każdej chwili do wypisania się z listy mailingowej, kontaktując się drogą
elektroniczną z Administratorem serwisu (adres e-mail, dostępny w zakładce KONTAKT).
Szczegółowe dane osobowe, takie jak Imię i nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła
rejestrowane są tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

3. Ograniczenie celu wykorzystywania danych osobowych
Istnieją sytuacje w których dane osobowe udostępniane są podmiotom zewnętrznym (na żądanie właściwego
urzędu), gdy zachodzi taka konieczność, między innymi:

By zapobiec oszustwom lub innym nielegalnym działaniom;

Do postawienia aktu oskarżenia, lub przeprowadzenia obrony w postępowaniu sądowym, również w
sprawach do dochodzenia praw własności intelektualnej;

Ze względów prawnych, gdy wymagają tego uprawnione organa rządowe lub sądownicze

Do zapewnienia prawidłowości wykonania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych
osobowych;

Zwalczania zagrożeń przez policję, państwowe służby wywiadowcze, kontrwywiad wojskowy;

dla osiągnięcia celów dodatkowych, bezpośrednio związanych z celem, w którym dane zostały pierwotnie
udostępnione.

4. Dane nieosobowe
Oprócz danych osobowych, możemy automatycznie zbierać dane nieosobowe (np. rodzaj przeglądarki z
której korzysta Użytkownik, czas pobytu na stronie, witrynę z której Użytkownik trafił do naszego Serwisu).

5. Dane pochodzące z ciasteczek – „Cookies"
Przeglądając Serwis Audiopasja.pl, Użytkownik akceptuje fakt, iż możemy umieszczać na komputerze pewne
dane w postaci tak zwanych plików „cookies” - plików, które pozwalają nam automatycznie rozpoznać komputer
Użytkownika przy następnej wizycie. Pliki te pozwalają na przykład dostosować wygląd witryny do preferencji
Użytkownika, rozpoznać wersję językową właściwą dla użytkownika, oraz zachować hasło, by Użytkownik nie
musiał go wpisywać od nowa przy każdej wizycie w Serwisie. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać cookies,
prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź
każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem.

Instrukcję zarządzania plikami cookies są dostępne na stronach internetowych producentów przeglądarek
internetowych:
Dla Internet Explorer; Dla Chrome; Dla Mozilla Firefox; Dla Opera.

6. Bezpieczeństwo
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe naszych Użytkowników przed przypadkowym lub
nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą, oraz przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.
Serwis Audiopasja.pl korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Bazy danych
Właściciel zabezpieczył w sposób ograniczający dostęp do znajdujących się w nich informacji. Dostęp do danych
osobowych posiada Właściciel oraz osoby przez niego upoważnione w celach wymienionych powyżej. Wszystkie
osoby posiadające dostęp do danych osobowych są przeszkoleni w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa
i ochrony danych osobowych.
Należy pamiętać, aby hasła dostępu do poszczególnych części serwisu, nie podawać innym osobom i należy je
regularnie zmieniać (zalecamy zmianę nie rzadziej niż raz na kwartał). Dla większego bezpieczeństwa przy
opuszczaniu Serwisu użytkownik powinien się wylogować i zamknąć przeglądarkę.
Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu
przetwarzania danych.
Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i opinie dotyczące polityki bezpieczeństwa oraz zapewnienia poufności
informacji. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownik może się skontaktować z
nami za pośrednictwem adresu e-mail dostępnego w zakładce KONTAKT.

6. Łącza do innych witryn internetowych
Serwis Audiopasja.pl zawiera łącza do innych witryn internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za
stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

