Polityka prywatności www.cppfakt.pl
Niniejsza polityka prywatności dotyczy Użytkowników, czyli osób, które chcą skorzystać lub korzystają
z usług Centrum Pomocy Prawnej Fakt realizowanych przez Availo Sp. z o.o. za pośrednictwem strony
www.cppfakt.pl
Dane osobowe przekazywane są przez Użytkowników w związku z rejestracją i korzystaniem ze strony
www.cppfakt.pl oraz usług Availo i są przetwarzane przez Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce,
Jasionka 954, 36-002 Jasionka zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w
Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416198,
NIP 8133671973, REGON 18083121, zwaną dalej Availo, która jest administratorem tych danych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002
r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Availo stosuje technologie i procedury ochrony danych osobowych. Połączenie ze stroną
www.cppfakt.pl jest w całości szyfrowane, nawet jeżeli nie dochodzi do przekazania lub użycia danych
osobowych Użytkownika.
Availo przechowuje dane osobowe w bazie danych, co do której zastosowano środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi
przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. z 2004r., Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające
upoważnienia nadane przez administratora danych.
Dane osobowe, które przekazują Użytkownicy, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:







w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy i
prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Availo
w celu realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na usługi świadczone przez Availo
w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji oraz w przypadku odstąpienia
przez Użytkownika od umowy
w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji związanych z realizacją Umowy przez Availo,
w szczególności związanych z administrowaniem przez Availo Kontem Klienta oraz stroną
www.cppfakt.pl
w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji dotyczących produktów i usług podmiotów
współpracujących z Availo, jeżeli Użytkownik uprzednio wyrazi zgodę na otrzymywanie
informacji marketingowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych może uniemożliwić świadczenie Użytkownikowi usług drogą elektroniczną. Użytkownik
przekazując swoje dane osobowe, ma prawo do wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz
prawo żądania ich usunięcia.
Użytkownik może samodzielnie edytować podane przez siebie dane osobowe Użytkownika w Koncie
Klienta

Użytkownik może zwrócić się do Availo z żądaniem usunięcia całego Konta Klienta poprzez wysłanie
stosownej prośby na adres e-mail: klient@availo.pl. Availo zastrzega sobie prawo do wystąpienia o
potwierdzenie żądania usunięcia Konta Klienta przez Użytkownika. Usunięcie Konta Klienta
uniemożliwia świadczenie usługi Użytkownikowi.
Availo Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom
technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu
danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Availo dokłada szczególnej
staranności, żeby dane osobowe były:








przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi
celami,
adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
dokładne i aktualne,
nieprzechowywane dłużej niż to konieczne,
przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą,
w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
bezpiecznie przechowywane,

Polityka cookies www.cppfakt.pl
Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony www.cppfakt.pl, na urządzeniu Użytkownika
zapisywane są niewielkie pliki zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze
strony www.cppfakt.pl, tzw. pliki cookie.
Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych
logowania, zapamiętanie usług, które Użytkownik chce zakupić, itp.
Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych, które umożliwiają rozwój strony
www.cppfakt.pl zgodnie z preferencjami Użytkowników.Na podstawie plików cookie zapisywanych na
urządzeniu Użytkownika w trakcie wizyty na stronie www.cppfakt.pl nie można ustalić danych
identyfikujących Użytkownika.
Pliki cookie nie są szkodliwe dla urządzenia, nie zmieniają ustawień urządzenia ani ustawień
zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie
przez serwer, który je utworzył, co znaczy, że ich treść może zostać wykorzystana tylko i wyłącznie
przez stronę www.cppfakt.pl
Przeglądarki internetowe, takie jak Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari i
inne, domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie na urządzeniu Użytkownika.
Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików na swoim urządzeniu, powinien odpowiednio
zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe co do zasady oferują
następujące opcje:






niezapisywania plików cookie na urządzeniu,
każdorazowego informowania o zapisaniu pliku cookie na urządzeniu,
zapisywania plików cookie jedynie z wybranych stron internetowych,
zapisywania plików cookie na czas sesji i kasowania ich w momencie zamknięcia przeglądarki
internetowej,
indywidualnego usuwania wybranych plików cookie przez Użytkownika.

Opcje dotyczące zarządzania plikami cookie są zazwyczaj dostępne w Ustawieniach danej przeglądarki
internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są
zazwyczaj w Pomocy dla danej przeglądarki internetowej.
Zastosowane przez Użytkownika ograniczenia w stosowaniu plików cookie w przeglądarce
internetowej mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony www.cppfakt.pl.
Ustawienie opcji przeglądarki internetowej w urządzeniu Użytkownika, które pozwalają
na zapisywanie plików, oznaczają, że Użytkownik ten wyraża zgodę na zapisywane tych plików na
jego urządzeniu.
Zastrzeżenie
W związku z ciągłym rozwojem i postępem technologii zasady określone w Polityce prywatności
www.cppfakt.pl i w Polityce cookies www.cppfakt.pl mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad
Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści wskazanych wyżej Polityk na
stronie internetowej www.cppfakt.pl/polityka_prywatnosci oraz poproszony o ich zaakceptowanie
podczas pierwszego logowania do Konta Klienta następującego po opublikowaniu nowej treści Polityki.

