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We wszystkich działaniach kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych
użytkowników. Pragniemy poznać i zrozumieć Państwa potrzeby i zapewnić jak
najlepszą obsługę. SUPERMEDIA SP. Z O.O. - właściciel serwisu - szanuje dane
osobowe wszystkich użytkowników, którzy bezpłatnie zarejestrowali się w serwisie.
Polityka prywatności, która znajduje się poniżej, zawiera noty o prawach autorskich,
zastrzeżenia prawne, a także kwestie ochrony danych osobowych.

Prawa autorskie
Wszystkie materiały publikowane na stronach objęte są prawem autorskim. Dotyczy to
zarówno treści tworzonych przez redakcję, jak i inne osoby - w tym użytkowników
serwisu. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku jest
łamaniem prawa polskiego.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność
Dostęp do wszelkich treści serwisu, rejestracja oraz zapisanie się na listę subskrybentów
newslettera są bezpłatne, a ich autorzy i serwis nie odpowiadają za ewentualne szkody
zaistniałe w wyniku ich używania. SUPERMEDIA SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do
przesyłania na podane (w trakcie rejestracji lub zapisywania się na listę subskrybentów
newslettera serwisu adresy elektroniczne informacji handlowych w rozumieniu ustawy z
dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. SUPERMEDIA SP. Z O.O.
zastrzega sobie także prawo do blokowania profili użytkowników, którzy złamali zapisy
zawarte w regulaminie serwisu.

Dane osobowe
Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi danych osobowych można zapoznać się
na stronie: rodo.supermedia.pl

Inne technologie
Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local
Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak
nieco inne właściwości. LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do
przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać
tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane,
jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy
każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale
przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie
mają określonego czasu ważności.
Podkreślamy, że używamy tej technologii wyłącznie dla wygody naszych użytkowników i
w celu świadczenia im usług na jak najwyższym poziomie.
Na witrynie zbierane są dane przez Instytut Badań Pollster (Accorp Sp. z o.o.). Dokładny
zakres zbieranych danych, sposoby postępowania z nimi oraz możliwość wypisania się
znajdziesz na tej stronie: http://www.instytut-pollster.pl/privacy-policy/.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie
plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie
zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego
urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w
urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np.
samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje
m.in. możliwość: zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne
korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies
na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn; określania ustawień
dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako
sesyjnych itp.; blokowania lub usuwania cookies

