Polityka dotycząca prywatności i bezpieczeństwa
,,Ziemię pokrywa ogromna sieć komunikacyjna docierająca nawet w najdalsze jej zakątki...
nic nie jest ważniejsze dla przyszłego dobrobytu AA niż sposób w jaki użyjemy kolosa
nowoczesnej komunikacji. Używana niesamolubnie i dobrze może ona dać rezultaty
przekraczające nasze teraźniejsze wyobrażenie''.
Bill W. , The AA Grapevine, Inc. , listopad 1960 r.
To jest polityka dotycząca prywatności (zwana dalej ,,Polityką Prywatności'') dla strony
internetowej Wspólnoty SA w Polsce (zwanej dalej ,,Stroną''). Niniejszy dokument wyznacza
naszą politykę dotyczącą zbierania, użytkowania i ujawniania informacji dotyczących
Państwa i Państwa użytkowania Strony. Korzystanie przez Państwa z tej strony oznacza
zrozumienie i akceptację warunków niniejszej Polityki Prywatności.
Korzystamy z plików cookies
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w
urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z internetem i wchodzi na stronę internetową.
Nasz serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies są używane do:
- zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy czy danych
logowania
- zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu czy
preferencji
- identyfikacji użytkowników jako zalogowanych
Do czego wykorzystujemy pliki cookies?
- do automatycznego dostosowania zawartości stron internetowych do Państwa preferencji
oraz optymalizacji korzystania z naszych stron internetowych.
- do zapamiętania ustawień wybranych przez Państwa.
- do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu.
- zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania strony.
W ramach Serwisu stosowane są dwie zasadnicze kategorie plików cookies: "sesyjne"
(session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Państwa danych osobowych, ani innych
poufnych informacji. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki
internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików
cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu
przeglądania stron internetowych. Możecie Pańśtwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić
ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania
dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Szczegółowe informacje o

możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
– przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie.
Bezpieczeństwo
Naszą działalność w internecie zabezpieczają firmy NetArt Spółka Akcyjna S.K.A. i 1&1
Internet Sp. z o.o.. Strona internetowa działa na serwerze zapewniającym odpowiedni poziom
bezpieczeństwa, którego oprogramowanie jest cyklicznie uaktualniane. Jednak z powodu
otwartej natury Internetu nie możemy i nie gwarantujemy, że żadna z informacji
przechowywanych na naszych serwerach lub przekazywanych od i do jakiegokolwiek
użytkownika Strony, nie zostanie udostępniona osobom nieupoważnionym. Korzystając z tej
strony potwierdzają Państwo zrozumienie i zgodę na takie ryzyko.
Akceptacja niniejszej polityki
Korzystając z tej strony wyrażają Państwo akceptację naszej Polityki Prywatności. Jeżeli nie
wyrażają Państwo zgody na niniejszą Politykę Prywatności, prosimy nie używać tej Strony.
Zachowujemy prawo, wedle naszego uznania, do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce
Prywatności w dowolnym terminie, bez konieczności informowania Państwa. W związku z
tym użytkownicy Strony powinni od czasu do czasu przeglądać niniejszą Politykę
Prywatności w celu zapoznania się ze zmianami. Kontynuacja korzystania z naszej Strony po
wprowadzeniu zmian oznacza, że akceptują Państwo te modyfikacje.
Pytania

związane

z

Polityką

Prywatności

Strony

należy

kierować

na

adres:

