Polityka Prywatności:
Właścicielem Serwisu VidCom.pl jest
VidCom.pl Sp. z o. o.
z siedzibą w 40–153 Katowice Al. Korfantego 125a
Nr telefonu (032) 450-20-85
Nr faksu (032) 450-20-86
Ilekroć w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa jest mowa o Serwisie należy przez to
rozumieć VidCom.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy Al. Korfantego 125a oraz
zespół stron WWW będących własnością VidCom.pl Sp. z o. o.
Korzystając ze stron Serwisu, akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce
Prywatności. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce
Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób strony WWW Serwisu
obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Ewentualne zmiany w Polityce Prywatności nie wpłyną na podstawową zasadę: nie
sprzedajemy i nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim w
sposób sprzeczny z prawem lub zasadami określonymi w Regulaminie Serwisu oraz
zasadami netykiety internetowej.
Niniejsza Polityka Prywatności stanowi jednocześnie integralną część Regulaminu
Serwisu.
Dane osobowe
W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich
danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Serwis zapewnia,
iż Twoje dane są w pełni bezpiecznie. Prywatność w naszym Serwisie jest dla nas
bezwzględnym priorytetem!
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP
kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy adresy IP komputerów, których
użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego Serwisu Akceptując postanowienia
Regulaminu Serwisu wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
VidCom.pl Sp z o. o. w celach i zakresie szczegółowo opisanych w Regulaminie Serwisu.
Nigdy nie traktujemy Państwa zgody jako zgody dorozumianej. Zgodę na przetwarzanie
danych osobowych wyrażacie Państwo poprzez wskazanie odpowiedniego znacznika w
procesie rejestracji na stronach Serwisu.
W każdej chwili możecie Państwo poprosić o usunięcie swoich danych z Serwisu przy
wykorzystaniu poczty e-mail lub za pomocą listu poleconego. Ważne, aby prośba dotarła
do nas w taki sposób, który nie będzie budził wątpliwości, że dane należą do autora
żądania.
W przypadku wątpliwości nasi współpracownicy mają prawo dokonać czynności
weryfikujących.
W przypadku cesji praw do niniejszego Serwisu zastrzegamy sobie prawo przekazania
Państwa danych ewentualnemu następcy prawnemu. Zostaniecie Państwo dodatkowo
poproszeni o wyrażenie zgody na powyższe.
Państwa dane możemy przekazać uprawnionym organom tylko i wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
W każdej chwili możecie Państwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa, żądać
informacji na temat tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt przy wykorzystaniu tradycyjnej poczty lub poczty
e-mail na adres biuro@vidcom.pl.
Wiadomości e-mail wysyłane przez Serwis
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości Użytkownikom Serwisu, których dane
uzyskaliśmy w związku z rejestracją. Pod tym określeniem rozumie się informacje
odnoszące się bezpośrednio do Serwisu (np. zmiany), listy o innej tematyce (np.
życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne,
w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takowych e-maili –
zgodnie z regulacją ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 2002 r. e-maile, o
których mowa powyżej uważa się za zamówioną przez Użytkownika informację handlową.

Cookies
Serwis może wykorzystywać pliki Cookies (lub podobną technologię), umożliwiające
identyfikację Internauty.
Odnośniki do innych stron
Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności
za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Prosimy o zapoznanie
się z polityką prywatności na innych stronach WWW. Niniejsza Polityka Prywatności
dotyczy tylko stron Serwisu.
Serwis zastrzega sobie prawo zastosowania niniejszej polityki bezpieczeństwa w innych
serwisach prowadzonych VidCom.pl.
Zastrzegamy, iż z innych domen, których właścicielem jest Serwis może nastąpić
przekierowanie na stronę www.vidcom.pl
Zmiany
Zmiany dokonane zostaną poprzez dokonanie odpowiedniego zapisu w niniejszej Polityce
Prywatności. Informacja o zmianach zostanie uwidoczniona na stronie głównej Serwisu
lub innych stronach tematycznych Serwisu.

