Polityka Prywatności wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i
wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu internetowego funkcjonującego pod
adresem snowspot.eu, zwanego dalej „Serwis”, prowadzonego przez firmę ConsidoNet
Solutions Paweł Gabryelewicz z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich
4/26 (zwanego dalej „Firmą”).
Informujemy, że korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na przyjęcie zasad niniejszej Polityki
Ochrony Prywatności.
1. Przetwarzanie danych osobowych
W celu dokonania rejestracji konta użytkownika w Serwisie konieczne jest podanie danych
osobowych. Użytkownik podczas procesu rejestracji konta użytkownika zostanie więc
poproszony o wypełnienie formularza oraz podanie w nim następujących danych: imienia i
nazwiska, adres email.
Podczas wizyty na naszych stronach internetowych automatycznie zbierane są niektóre
podstawowe dane dotyczące Użytkownika, tj.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki itp.
Kontaktując się z nami przy pomocy strony internetowej, poczty e-mail lub telefonicznie,
również przekazujesz nam swoje podstawowe dane osobowe, tj. imię i nazwisko czy adres email.
Dane osobowe użytkowników przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z
wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926
ze zm.)
Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe,
znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem,
wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem
Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych,
przechowywana na serwerze serwisu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej
właściwą ochronę.
2. Udostępnianie danych osobowych
Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy
zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że
dzieje się to za zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub w wyniku postanowienia sądu,
prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych
przez nie postępowań.
3. Pliki Cookie

W celu umożliwienia użytkownikom korzystania z serwisu internetowego oraz zapewnienia
działania niektórych jego funkcji używamy tzw. cookies (ang. ciasteczka). Plik cookies to
mały plik, który zawiera informacje o użytkowniku i znika, kiedy przeglądarka użytkownika
jest zamknięta. Używamy tych plików aby na przykład dowiedzieć się, w jaki sposób
Użytkownik korzysta z naszej strony - dzięki temu możemy poprawić projekt naszego
Serwisu. Pliki cookie nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi użytkownika, dzięki
którym można by było go zidentyfikować.
Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania
cookies, ale takie wyłączenie uniemożliwi prawidłowy przebieg sesji, a tym samym
uniemożliwi poprawne działanie niektórych dostępnych opcji naszego Serwisu.
Nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla
użytkowników dzięki linkom umieszczonym w naszym Serwisie.
4. Bezpieczeństwo Twoich danych
Korzystając z Serwisu należy pamiętać, że wszystkie udostępniane informacje np. w
komentarzach są widoczne dla pozostałych Użytkowników, którzy informacje takie mogą
czytać, zbierać i wykorzystywać. W takich przypadkach to Użytkownik ponosi
odpowiedzialność za dane osobowe, które zdecydował się ujawnić. Dlatego też z funkcji
takich należy korzystać rozważnie.
5. Treści
Prosimy pamiętać, że Treści udostępniane przez Użytkownika Spółce prowadzącej Serwis lub
innym podmiotom mogą być m.in. rozpowszechniane i udostępniane ogółowi użytkowników
Serwisu, również osobom niezalogowanym.
6. Informacje zawarte w logach dostępowych
Podobnie jak większość administratorów serwisów internetowych, zbieramy informacje
dotyczące wykorzystania serwisów przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie
analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych,
związanych z administracją serwerów Serwisu, jak również w celach analizy statystycznej.
7. Prywatność małoletnich
Nie zabiegamy w sposób świadomy o przekazywanie danych osobowych przez osoby
małoletnie (dzieci), nie gromadzimy takich danych bez zgody ich rodziców czy opiekunów
ani nie reklamujemy w sposób świadomy produktów czy usług dla dzieci.
8. Linki do innych stron internetowych
Na stronach naszego Serwisu umieszczamy linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie
przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony
prywatności stosowaną przez właścicieli innych stron.

9. Zmiany w Polityce Prywatności
Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych
osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w Polityce
Prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie Użytkowników za
pośrednictwem Serwisu.
10. Pytania i kontakt
Jeśli chciałbyś, żebyśmy zaktualizowali Twoje dane osobowe albo usunęli Twoje dane
osobowe z naszej bazy danych, albo jeśli masz jakieś pytania na temat Polityki Prywatności,
skontaktuj się z nami:
ConsidoNet Solutions Paweł Gabryelewicz
ul. Braci Załuskich 4/26
Warszawie (01-773)
email: info@snowspot.eu

