Polityka prywatności
Presserwis sp. z o.o., właściciel PressInstitute i jego witryny internetowej przywiązuje szczególną
wagę do ochrony prywatności Użytkowników witryny i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych
osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności PressInstitute jest
Presserwis sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mazowieckiej 63/2 (61-623 Poznań).
Przetwarzane dane osobowe oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane
zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 144, poz. 1204, ze zm.) oraz Ustawy z dnia 16.07. 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004
Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych, kontaktowych i ankietach
badawczych są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności Press
Institute, a w szczególności przeprowadzania ankiet, sondaży, przygotowywania statystyk i innych
badań, a także kontaktu z Użytkownikami.
Administrator nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników innym osobom i instytucjom bez
zgody Użytkownika.
Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym organom państwa jedynie
na warunkach określonych w obowiązującym w Polsce prawie.
Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych, przesyłania
informacji handlowych właściciela PressInstitute i jego partnerów jedynie po udzieleniu osobnych
zgód przez Użytkowników, w zakresie i w celach określonych w danej zgodzie. Dane nie są
udostępniane partnerom, a oferty są wysyłane jedynie przez właściciela PressInstitute.
Administrator stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku
komputera Użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji
o Użytkownikach, stosowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa
i standardami obowiązującymi w sieci internetowej.
Administrator gromadzi informacje zbierane automatycznie dotyczące adresów IP Użytkowników.
Są one wykorzystywane do celów statystycznych, określenia funkcjonalności witryny www.
Informacje dotyczące adresów IP mogą być przekazane osobom trzecim oraz uprawnionym
organom państwa jedynie na warunkach określonych w obowiązującym prawie.
Witryna PressInstitute może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel
PressInstitute nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania polityki prywatności
i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych na tych stronach.
Pytania w zakresie polityki prywatności Użytkownicy mogą kierować na adres e-mail:
j.sedek@press.pl

