POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

I.

Ochrona danych osobowych
RGW Finance Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności
Użytkowników strony www.rgwfinance.pl (zwanej dalej „Stroną”) bezpieczeństwa
przetwarzania ich danych osobowych.
Dane osobowe Użytkowników Strony zgromadzone w formularzach rejestracyjnych
oraz zgromadzone automatycznie są przetwarzane zgodnie z zakresem udzielonego
przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).
Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane
będą przez RGW Finance Sp. z o.o. wyłącznie w celach realizacji usług
świadczonych na rzecz konkretnego Użytkownika. Nadto mogą być one
przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych usług RGW Finance Sp. z
o.o. oraz firm z nią współpracujących.
Administratorem danych osobowych jest RGW Finance Sp. z o.o.

II.

Polityka cookies
Strona internetowa www.rgwfinance.pl wykorzystuje tzw. pliki cookies. Poprzez
korzystanie ze Strony oraz oferowanych poprzez Stronę usług, wyrażają Państwo
zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z poniższą polityką cookies. Jeżeli
nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie plików cookies,
mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej bądź zaprzestać
korzystania ze Strony.

III.

Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to informacje podlegające zapisaniu na komputerze użytkownika (oraz
innych urządzeniach mających połączenie z Internetem - takich jak tablety czy
smartfony), które Serwis odczytuje każdorazowo w trakcie połączenia. Plik cookie
składa się zazwyczaj z nazwy strony internetowej, z której pochodzi, wskazania
okresu przechowywania oraz numeru.

IV.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania ze Strony oraz
lepszego jego dopasowania do Państwa potrzeb. Wykorzystanie plików cookies
może pomóc w przyspieszeniu użytkowania Strony.

Pliki cookies, mogą być wykorzystane do:

V.

VI.



tworzenia statystyk dotyczących sposobów korzystania ze Strony przez
użytkowników;



utrzymywania otwartych sesji użytkowników
konieczności powtórnego logowania.
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Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy?


Niezbędne - cookies istotne dla poprawnego działania Strony oraz zapisu
wcześniej dokonanych czynności;



Bezpieczeństwa uwierzytelniania;



Performance - cookies dostarczające informacji o sposobie interakcji użytkownika
ze Stroną,



zasobach lub czasie użytkowania. Informacje zbierane są anonimowo;



Funkcjonalne - cookies umożliwiające zapamiętywanie określonych ustawień
dokonanych przez użytkownika takich jak np. nazwa użytkownika, wybór języka
lub oprawy graficznej.
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W jaki sposób kontrolować i usuwać pliki cookies?
Większość przeglądarek internetowych w ramach domyślnych ustawień akceptuje
wykorzystywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników Strony. Użytkownik
komputera (lub innego urządzenia) może w każdej chwili dokonać zmian w
ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Możliwe jest zablokowanie
automatycznej obsługi plików cookies, bądź też włączenie ostrzeżeń o
każdorazowym przesłaniu pliku cookie do urządzenia. Informacje dotyczące
właściwych funkcji oprogramowania są udostępnione Państwu w ustawieniach
przeglądarki internetowej oraz na stronach internetowych producentów
oprogramowania.
Wyłączenie obsługi plików cookies, które są używane przez Stronę, może wpłynąć na
użytkowanie Strony, np. poprzez brak dostępu do części Strony. Wyłączenie obsługi
plików cookies nie ogranicza możliwości przeglądania treści zamieszczanych na
Stronie.
W przypadku nie dokonania przez Państwa zmian w ustawieniach przeglądarki
internetowej, pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu końcowym oraz
wykorzystywane przez Stronę zgodnie z niniejszą polityką cookies.
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