Polityka prywatności My Collections
Wersja 1.0
Ostatnia aktualizacja miała miejsce 29 lipca 2014.
Jesteśmy świadomi, ze pokładasz w nas zaufanie. Naszą odpowiedzialnością jest chronić
Twoją prywatność. Na tej stronie będziemy informować, jakie dane zbierane są podczas gdy
korzystasz z serwisu, dlaczego je zbieramy oraz w jaki sposób wykorzystujemy, aby poprawić
użytkowanie. W ten sposób zrozumiesz dokładnie zasady, według których pracuje My
Collections.
Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do usług świadczonych przez My
Collections. Musisz mieć świadomość, ze nie ponosimy odpowiedzialności za politykę
prywatności innych serwisów i źródeł. Korzystając z serwisu My Collections, wyrażasz zgodę
na Politykę prywatności. My Collections szanuje prywatność wszystkich użytkowników
serwisu i zapewnia, ze dane osobowe są poufne i w ten sposób będą przetwarzane.

Korzystanie z danych
Korzystanie z usług
Kiedy zaczynasz korzystać z jednej z naszych usług, prosimy o podanie danych osobowych.
Dane te są wykorzystywane by móc wykonać usługę. Dane zostają zapisane na chronionych
serwerach My Collections lub firm zewnętrznych. Nie będziemy łączyć danych osobowych w
posiadaniu których jesteśmy z innymi danymi osobowymi.
Komunikacja
Jeśli wysyłasz do nas wiadomości e-mail, jest możliwe że zachowamy te wiadomości. Czasami
prosimy o podanie danych osobowych, istotnych w danej sytuacji. To umożliwia nam
przetworzenie pytań i wniosków oraz odpowiedź na nie. Dane zostają zapisane na
chronionych serwerach My Collections lub firm zewnętrznych. Nie będziemy łączyć danych
osobowych w posiadaniu których jesteśmy z innymi danymi osobowymi.
Pliki cookie
Zbieramy dane, które umożliwiają nam lepiej zrozumieć naszych klientów i dzięki temu
dostosowywać nasze usługi do ich potrzeb. Serwis korzysta z plików cookie (niewielkie pliki
tekstowe umieszczone na dysku komputera), aby poprawić funkcjonowanie strony i
analizować, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki
cookie mogą być przeniesione na zabezpieczone serwery My Collections lub firm trzecich.
Korzystamy z tych informacji do śledzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny,
tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach i świadczenia usług związanych z ruchem
na witrynach internetowych.

Cele
Nie zbieramy, ani nie wykorzystujemy informacji do celów innych, niż cele opisane w
niniejszej Polityce prywatności, chyba ze wcześniej uzyskaliśmy na to zgodę.
Osoby trzecie
Informacje nie są udostępniane osobom trzecim. W niektórych przypadkach informacje
mogą zostać wewnętrznie udostępnione. Nasi pracownicy są zobowiązani do ochrony
poufności danych klientów.
Zmiany
Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do użytkowania witryny My Collections oraz
jej możliwości. Ewentualne zmiany tej witryny mogą prowadzić do zmian w Polityce
prywatności. Dlatego wskazane jest, aby regularnie sprawdzać oświadczenie o ochronie
prywatności.
Dane osobowe
Podane przez Ciebie dane osobowe możesz w każdej chwili skontrolować, zmienić lub
usunąć. W tym celu należy się skontaktować z My Collections (zobacz dane umieszczone
poniżej).
Dostosowanie / zastopowanie usługi Newsletter
Na dole każdej korespondencji umieszczono informacje na temat możliwości modyfikacji
danych lub zastopowania usługi.
Zablokowanie plików cookie
Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie, ale możesz tak
ustawić swoją przeglądarkę, aby odmawiała wysyłania plików cookie. Jest jednak możliwe,
że niektóre funkcje i usługi, na naszej oraz na innych witrynach, nie będą działać jak powinny,
jeśli wyłączysz pliki cookie.
Pytania i opinie
Regularnie sprawdzamy, czy niniejsza Polityka prywatności jest przestrzegana. Jeśli masz
pytania w związku z Polityką prywatności, skontaktuj się z nami:
My Collections
T: 0703-403008 (koszt połączenia 2,58 zł/min)
E: info@mycollections.pl

