Polityka Prywatności

Colian gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających stronę
internetową www.solidarnosc.pl oraz www.goplana.pl. Zamieszczone poniżej informacje
gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie. Zbierane
przez stronę internetową dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane, ani udostępniane
osobom trzecim.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Colian Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w tym serwisie. Colian nie
będzie tych informacji sprzedawała, przekazywała, wydzierżawiała ani udostępniała osobom
trzecim w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej.

Anonimowość

Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi. Informacje zawarte w logach
systemowych są przez Colian wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją
naszego serwera. Ponadto Colian zastrzega sobie prawo do korzystania z tych informacji na
potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Pliki cookies to
niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze
Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwisy www.solidarnosc.pl oraz
www.goplana.pl wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji
Użytkownika oraz informacji o geolokalizacji. Innymi słowy stosowane przez Serwis pliki cookies
pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają
jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu. Serwisy www.solidarnosc.pl oraz www.goplana.pl
wykorzystują oraz umożliwiają korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google AdWords,
GoogleAnalytics) w celach statystycznych oraz reklamowych. To Użytkownik decyduje, czy chce,
aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie
wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią
opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.
Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać
reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Wyłączenie plików cookies
może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu z naszego serwisu.

Ochrona danych i zachowanie poufności

Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane przez Colian za pośrednictwem tego serwisu są
przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami
polskiego prawa. Jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu naszego
serwisu, aby nikt postronny nie mógł wykorzystywać lub zmieniać Twoich informacji. Prosimy też
o zachowanie ostrożności w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Zmiany w zasadach zachowania poufności

Colian zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej deklaracji ochrony prywatności.
W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu
zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Prawa autorskie

Serwis internetowy został zaprojektowany i wykonany przez firmę Visual71. Wszystkie prawa
zastrzeżone. Serwis internetowy hostowany jest przez home.pl

