Polityka prywatności

Przeglądanie strony internetowej www.hoesch-design.pl nie wiąże się z koniecznością przekazania
nam jakichkolwiek danych osobowych dotyczących Państwa osoby. Jeżeli w trakcie korzystania ze
strony internetowej www.hoesch-design.pl przekażą nam Państwo swoje dane osobowe, w
szczególności poprzez wypełnienie formularzy, dane te będą chronione oraz przetwarzane zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami ochrony danych osobowych.
Wypełnienie i odesłanie formularza kontaktowego jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie
danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych [Dz. U. Nr 133,
poz. 883] oraz wyrażeniem zgody na kontakt przy użyciu mediów elektronicznych, zgodnie z Ustawą z
dn. 18.07.2002 o mediach elektronicznych.
Dane osobowe są również używane w granicach dozwolonych i określonych przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych w zakresie zarządzania, administrowania i rozwijania relacji z klientem,
analizy, celów statystycznych oraz do produkcji, dostarczania i rozwoju usług informacyjnych. Dane
klienta zawarte w rejestrze mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, badań rynku i
organizacji konkursów marketingowych przez administratora danych, spółki wchodzące w skład jego
grupy kapitałowej i ich partnerów.
Google Analytics
Ta strona wykorzystuje Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych
udostępniane przez Google Inc ("Google"). Google Analytics opiera się na tzw. "cookies" (w wolnym
tłum. "ciasteczkach"), plikach tesktowych przechowywanych na komputerze w celu analizy korzystania
ze strony. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony (w tym adres IP)
wysyłane są do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do
oceny korzystania z witryn przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach
dla operatorów witryn oraz świadczenia innych aktywności na stronie związanych z
Internetem. Ponadto, Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, chyba że
prawo stanowi inaczej lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google
nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.
Użytkownik może zrezygnować z cookies, zmieniając ustawienia w przeglądarce, chcielibyśmy jednak
zwrócić uwagę przy tym, że można zastosować w tym przypadku nie wszystkie funkcje na tej stronie.
Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Gogle w
opisany sposób i do wyżej wymienionych celów. Gromadzenie i przechowywanie może zostać w
momencie zatrzymane jednakże ze skutkiem na poźniejsze działania w przyszłości. Biorąc pod uwagę
debatę nt. wykorzystania narzędzi analitycznych z pełnymi adresami IP, chcielibyśmy podkreślić, że ta
strona wykorzystuje Googgle Analytics z funkcją "_anonymizelp ()", dzięki której adresy IP będą
przetwarzane wyłącznie w formie skróconej w celu uniknięcia bezpośredniego odniesienia do
jakiejkolwiek osoby.

