Polityka Ochrony Prywatności

Strona Frontosfera.pl i frontyznadrukiem.pl przykłada szczególną wagę do ochrony
prywatności swoich Klientów. Jako naszego Użytkownika, zapewniamy Cię, że
dochowujemy wszelkiej staranności w doborze i stosowaniu środków technicznych
zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych. W szczególności
zabezpieczamy dostęp do danych przed osobami nieupoważnionymi i sprawujemy stałą
kontrolę nad procesem zgodnego z prawem przetwarzania danych.
1.

2.
Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zawsze Twoja
zgoda, która zostaje udzielona dobrowolnie wraz z przekazaniem nam Twoich danych. Masz
zawsze prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
Podawane przez Ciebie w trakcie zakupu dane osobowe wykorzystujemy w celu
rozliczenia się z Tobą, do kontaktowania się z Tobą w ramach świadczenia przez nas usług
oraz do innych czynności niezbędnych w związku ze świadczeniem przez nas usług w
serwisie Frontosfera.pl i frontyznadrukiem.pl. Dane te mogą służyć również do przesłania Ci
przez Frontosferę informacji o Serwisie i świadczonych przez nas usługach, a także o
promowanych produktach. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania tego typu
informacji, wysyłając do nas wiadomość e-mail pod adres: biuro@frontosfera.pl
3.

4.
Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania ze
względu na obowiązujące przepisy prawa, np. właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Osobom trzecim dane osobowe mogą być przekazywane w przypadkach wskazanych w
Regulaminie i za Twoją zgodą.
W każdej chwili możesz przeglądać i modyfikować posiadane przez nas Twoje dane
osobowe, a także usunąć je z naszej bazy. Zastrzegamy sobie jednak prawo do odmowy
usunięcia danych Użytkownika, jeśli ze względu na naruszenie przez niego prawa,
zachowanie danych jest niezbędne dla wyjaśnienia okoliczności sprawy i ustalenia
odpowiedzialności Użytkownika.
5.

Frontosfera.pl i frontyznadrukiem.pl używają tzw. ciasteczek (małe pakiety danych z
informacjami konfiguracyjnymi, które przykładowo przekazują informacje o używanej
rozdzielczości ekranu lub adresie IP) w celu ulepszenia oferty i strony. Gromadzenie
ciasteczek może być jednak dezaktywowane w ustawieniach przeglądarki (wskazówki dot.
6.
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postępowania w tym zakresie znajdują się w punkcie menu "Dodatki - opcje internetowe" w
pasku narzędzi dowolnej przeglądarki). Wyłączenie „ciasteczek” może jednak spowodować
ograniczenie niektórych funkcji Serwisu.
7.
Frontosfera.pl korzysta z wtyczki społecznościowej portalu społecznościowego
Facebook.com, zarządzanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA ("Facebook"). Wtyczki są oznaczone logo portalu, jego ikoną lub też dodatkiem
"Facebook Social Plugin". W przypadku uruchomienia przez użytkownika strony
internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z
serwerem Facebook. Zawartość wtyczki zostaje przez portal Facebook.com bezpośrednio
przekazana do przeglądarki i przez nią włączona w stronę internetową, a Frontosfera.pl nie
ma wpływu na informacje gromadzone przez Facebook.
8.
Frontosfera.pl zbiera i wykorzystują dane zawarte w plikach logów. Informacje te
zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu,
przeglądarkę, z której korzystasz, czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz,
korzystając z naszego Serwisu.
9.
W celu utrzymania Serwisu, wyświetlamy na nim reklamy. W tym celu korzystamy
również z takich technologii jak pliki typu Cookies czy sygnalizatory www, co powoduje, że
reklamodawcy uzyskują informacje o Twoim adresie IP, dostawcy Internetu, typie
przeglądarki i ewentualnie informację o zainstalowaniu dodatku Flash.
10.
Możemy również korzystać z plików cookie DART, dla celów wyświetlania reklam
przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony
internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick. Ten plik cookie jest używany do
prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. System DART wykorzystuje
“informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika”. Nie śledzi on informacji
osobistych (jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania czy numer telefonu). Pamiętaj,
że możesz całkowicie wyłączyć pliki cookies (ciasteczka) na naszych stronach lub stronach
naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając
odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak
spowodować, że nie będziesz mógł optymalnie korzystać z naszego Serwisu.
11.
Nasza strona internetowa oraz inne systemy zabezpieczane są poprzez bieżące
działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami i
rozpowszechnianiem danych przez osoby nieupoważnione.
12.
Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel serwisu Frontosfera.pl i
frontyznadrukiem.pl, Katarzyna Antończyk, z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 2b/9, 80-387 w
Gdańsku, operująca numerem NIP 585-143-16-71. Dane kontaktowe firmy znajdziesz na
stronie www.frontosfera.pl/kontakt
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