Polityka prywatności serwisu Localize.pl (obowiązująca do 10 maja 2018
roku)

Localize.pl za jeden ze swoich priorytetów stawia należytą ochronę danych osobowych użytkowników serwisu.
Niniejszy dokument określa cel, sposób przechowywania i przetwarzania danych osobowych oraz metody
ochrony danych osobowych użytkowników serwisu. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją
polityki prywatności.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma LOCALIZE.PL Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka
Jawna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Smolańskiej 3, 70-026 Szczecin, o numerze NIP 955-238-54-51 oraz
numerze numer REGON: 363371324.

Dane osobowe
1. W momencie rejestracji w serwisie użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, na własną
odpowiedzialność, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Wymagane są jedynie te dane, które są niezbędne
prawidłowego działania serwisu.
2. Serwis nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych użytkowników innym firmom. Wyjątek stanowi
przekazanie do producenta danych niezbędnych w procesie przetwarzania zamówienia, co reguluje osobny
Regulamin sprzedaży.
3. Dane osobowe podane przez użytkownika podczas rejestracji i edycji konta są wykorzystywane w celach:
• kontaktu z administratorem;
• przesyłania biuletynu informacyjnego, jeśli zamówiono i aktywowano jego subskrypcję;
• przesyłania niezapowiedzianych informacji systemowych (np. informacje o usunięciu konta lub pracach
technicznych lub zmianach w serwisie);
4. Dane osobowe podane przez użytkownika podczas dodawania opinii są wykorzystywane w celu:
• kontaktu z Administratorem.
• publikacji opinii na stronie – o ile użytkownik wyraził zgodę na publikację opinii.
5. Dane osobowe podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu:
• kontaktu z Administratorem.
7. Ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić na mocy decyzji organu uprawnionego
przepisami prawa,

Kwestie techniczne
1. Serwis gromadzi informacje techniczne zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP i
inne). Dane te mogą być wykorzystywane w celach technicznych, statystycznych i marketingowych.
2. Serwis gromadzi dane wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics w celu oceny skuteczności
poszczególnych działań reklamowych oraz w celach analitycznych.
3. Serwis stosuje powszechny w Internecie mechanizm „cookies”. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki
tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania
danych niezbędnych do logowania w serwisie. Zawierają one unikatowy identyfikator użytkownika, informacje
na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta użytkownik itp. Ciasteczka nie
zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich
akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Użytkownik może w każdej chwili
dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo
uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Zmiany ustawień mogą ograniczyć
funkcjonowanie serwisu. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na
stronie ciasteczka.org.pl.

Postanowienia końcowe
1. Dostęp do bazy danych osobowych użytkowników ma wyłącznie Administrator danych osobowych. Ma on
jednocześnie obowiązek chronić dane przed dostępem osób niepowołanych.
2. Użytkownik ma możliwość wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych poprzez dokonanie zmian
po zalogowaniu się na swoje konto lub kontaktując się z Administratorem danych osobowych. Z przyczyn
technicznych część zmian może dokonać jedynie bezpośrednio Administrator danych osobowych.
3. Serwis Localize.pl zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie
nowej wersji na stronie. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.
4. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z ochroną prywatności, regulaminem lub korzystaniem z serwisu
można zgłaszać pod adresem info@localize.pl.

