Polityka prywatności
Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Dlatego opracowaliśmy ten dokument, który prezentuje nasze
stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.
Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez ilcapitano.pl?
Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z
ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP)
są przez ilcapitano.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszym serwerem.
Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o
regionie, z którego następuje połączenie).
Zapisanie się do ilcapitano.pl wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać podstawowe informacje
umożliwiające kontakt z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas
wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami.
Jaka jest polityka ilcapitano.pl dotycząca plików "cookie"?
Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego
komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów
internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są
przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
ilcapitano.pl przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
- utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać
nazwy użytkownika i hasła;
- tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców;
- prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika;
- tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie
zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Twojego komputera.
Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności
serwisu ilcapitano.pl.
W jaki sposób chronione są informacje?
Informacje przechowywane są i przetwarzane przez ilcapitano.pl z zachowaniem odpowiednich środków
bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, poprawy lub usunięcia swoich danych z ilcapitano.pl. W tym celu musi
skontaktować się z nami pod adresem biuro@ilcapitano.pl
Polityka prywatności Google
- Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Twojej witrynie.
- Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt
w Twojej oraz innych witrynach internetowych.
- Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której
znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.
W celu wyświetlania reklam w trakcie Twojej wizyty w naszej witrynie korzystamy z usług zewnętrznych firm
reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu email i numeru telefonu) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam
towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz
dowiedzieć się, w jaki sposób możesz uniknąć wykorzystania informacji przez te firmy.

