Wiwat Sp z o. o.
Polityka prywatności
Prowadzimy działalność zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Mamy nadzieję, iż
opisana poniżej polityka prywatności pomoże Państwu zrozumieć, jakie dane możemy
zbierać, jak będziemy je wykorzystywać i chronić oraz z kim możemy się nimi dzielić.
Dane osobowe
Witryna internetowa naszej firmy nie służy zbieraniu jakichkolwiek danych osobowych
(np. imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu email) za wyjątkiem
przypadków, w których Państwo sami wyrażą na to zgodę (np. wypełniając formularz
rezerwacyjny lub ankietę), bądź w których pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania
danych osobowych.
Cel wykorzystania
Gdy podają nam Państwo swoje dane osobowe, wykorzystujemy je zwykle, by odpowiedzieć
na Państwa pytanie, zrealizować złożone przez Państwa zamówienie lub udostępnić Państwu
konkretne informacje bądź usługi - a także do utrzymania kontaktu z Państwem, jako
naszymi klientami.
Jeśli wolą Państwo, abyśmy nie wykorzystywali danych do kontaktu z Państwem (zwłaszcza
do marketingu bezpośredniego i badań rynkowych), uszanujemy ten wybór. Nie sprzedajemy
ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Państwa danych stronom trzecim, za wyjątkiem
partnerów firmy Wiwat Sp. z o.o.
Dane telekomunikacyjne i dane użytkownika
W wyniku korzystania przez Państwa z usług telekomunikacyjnych podczas wizyt na naszej
stronie internetowej, automatycznie wytwarzane są dane telekomunikacyjne (np. adres IP) i
dane użytkownika (np. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i przebiegu każdej sesji, a
także o usługach telekomunikacyjnych wykorzystanych do uzyskania dostępu), które mogą w
niektórych przypadkach być powiązane z danymi osobowymi. Dane te będą zbierane,
przetwarzane i wykorzystywane tylko o tyle, o ile jest to konieczne, i zawsze w zgodzie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Dane nieosobowe zbierane automatycznie
Gdy wchodzą Państwo na nasze witryny internetowe, możemy automatycznie (tzn. nie w
drodze rejestracji) zbierać dane nieosobowe (np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki i
systemu operacyjnego, adres domeny strony witryny internetowej, z której przeszli Państwo
na naszą witrynę, liczba odwiedzin, średni czas spędzany na stronie, oglądane strony).
Możemy wykorzystywać te dane i dzielić się nimi z naszymi partnerami, aby śledzić
atrakcyjność naszych stron i ulepszać ich działanie oraz zawartość.

