Polityka Prywatności

Dane kontaktowe:
1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Victor 11 z siedzibą w Toruń, ul. Wesoła
10, 87-100
2. Victor 11 szanuje prawa swoich użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych
wszystkich użytkowników. W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego
innego przetwarzania danych wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz
stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.
3. W trakcie korzystania z strony internetowej www.victor11.pl chronimy Twoją prywatność
zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Przedstawione
poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
4. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Wszystkie dane osobowe, które zostały nam przekazane są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu
na jaki klient wyraził zgodę.
5. Prosimy pamiętać, że masz prawo w każdej chwili do aktualizacji lub usunięcia swoich danych
osobowych. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
Twoje dane są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom świadczonych przez nas
usług był na jak najwyższym poziomie i gwarantował jak największe bezpieczeństwo.
6. Podane nam dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail) są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu
udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania oraz przesłanie informacji o oferowanych produktach i
usługach.
7. Victor 11 nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresów e-mail naszych
użytkowników.
8. Każdy użytkownik naszego serwisu ma prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych
osobowych.

Wykorzystanie cookies
1. Pliki “cookies” to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników,
przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe,
zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
2. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza
umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

3. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
4. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do
•

•

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami
wyświetlić stronę
do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

