1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.1.

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony informacji przekazywanych przez
Podmioty korzystające z serwisu internetowego (dalej: Użytkownik), znajdującego się pod
adresem elektronicznym www.dc4b.pl (dalej: Serwis). Brak akceptacji niniejszej Polityki
Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości
stron Serwisu.

2. ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI
2.1.

Wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w Serwisie jest OPEGIEKA Sp. z o.o. (dalej:
OPEGIEKA).

2.2.

OPEGIEKA nie będzie tych informacji sprzedawać, wydzierżawiać ani udostępniać osobom trzecim
w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej.

2.3.

W trakcie korzystania z usług Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie
wymaganych informacji. Zakres tych informacji jest każdorazowo określany stosownie do potrzeb
danej usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać.

2.4.

Wszelkie informacje podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu do jakiego
zostały podane, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie podanych przez
niego informacji w celach marketingowych.

3. ANONIMOWOŚĆ
3.1.

Użytkownik korzystający z naszego serwisu pozostaje anonimowy do czasu aż zadecyduje, że
chce się zalogować. Informacje zawarte w logach systemowych są przez OPEGIEKA
wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszego Serwisu.

4. COOKIES
4.1.

Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w
jego przeglądarce. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię,
nazwisko lub adres e-mail. OPEGIEKA może używać cookies do rozpoznania użytkowników, którzy
wielokrotnie odwiedzają naszą stronę oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o
sposobie korzystania ze stron serwisu przez użytkowników.

5. ZAMÓWIENIA I ZGŁOSZENIA
5.1.

W celu uzyskania dostępu do wszystkich usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest
zalogowanie się za pomocą hasła. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować

utrudnienia w korzystaniu z naszych usług.
5.2.

Na poszczególnych stronach naszego serwisu Użytkownik może zostać poproszony o
wprowadzenie określonych danych. Użytkownik chcący skorzystać z oferowanych przez nas usług,
zobowiązany jest do wypełnienia przewidzianych danych w odpowiednich formularzach. Bez
podania tych informacji Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z oferowanych przez OPEGIEKA
usług. Przy wypełnianiu danych rozróżniane się dane konieczne i opcjonalne. Podanie danych
opcjonalnych nie jest wymagane.

5.3.

Informacje zawarte w formularzach zgłoszeniowych lub innych są wykorzystywane przez
OPEGIEKA w celu zaoferowania Użytkownikowi dostępu do wydzielonej dla niego części Serwisu,
do przyjmowania i realizacji zamówień na usługi oraz do ciągłego dostosowywania zawartych na
stronie informacji do potrzeb i oczekiwań naszych użytkowników.

6. NEWSLETTER
6.1.

Aby Użytkownik mógł otrzymywać informacje o ofercie i usługach Serwisu, konieczne jest podanie
przez Użytkownika swojego adresu e-mail. Adres ten będzie wykorzystywany przez OPEGIEKA
tylko w celu wysłania żądanych informacji. Jeżeli Użytkownik chce zrezygnować z tej usługi, może
w każdej chwili anulować subskrypcję.

7. OCHRONA INFORMACJI I ZACHOWANIE POUFNOŚCI
7.1.

Wszystkie informacje uzyskane przez OPEGIEKA za pośrednictwem Serwisu są przechowywane
i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

7.2.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż przesyłanie danych za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni
bezpieczne, przy czym powstaje niebezpieczeństwo, że dostaną się one do rąk osób trzecich,
przez które będą wykorzystywane. Użytkownicy mogą również podać swoje dane przez telefon
lub przesłać je pocztą.

8. ZMIANY W ZASADACH ZACHOWANIA POUFNOŚCI
8.1.

OPEGIEKA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. W związku
z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się
z ewentualnymi zmianami. Na stronie Serwisu mogą znajdować się łącza do innych stron, co do
których powyższe cytaty nie mają zastosowania.

