Polityka Ochrony Prywatności w Windhunter Service Sp. z o. o.

Spółka przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo
środków bezpieczeństwa, oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
jedynie w celu marketingowym.
Spółka zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy, a w szczególności prawo dostępu
do treści swoich danych, ich poprawiania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach
określonych przepisami tej ustawy.
Użytkownicy podają w portalu Windhunter Service Sp. z o. o. swoje dane osobowe dobrowolnie.
Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za
pomocą bezpiecznego protokołu. Spółka może przesyłać na adres poczty elektronicznej Klienta
zamówione komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe, po wyrażeniu przez niego zgodny.
Dane osobowe wykorzystywane są tylko w celu zawarcia i realizacji Umowy. Dane osobowe
przekazywane będą osobom trzecim tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne przy realizacji Umowy,
w szczególności w celu dokonywania rozliczeń.
Każdy, kto wyraził zgodę na wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych ma prawo do
cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w każdej chwili i z odpowiednim skutkiem w przyszłości. W tym
celu prosimy przesłać wiadomość na następujący adres mailowy info@windhunter.com lub wysłać
stosowny list na adres Spółki. Spółka zapewnia Klientom możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia
ich danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości na następujący adres mailowy
info@windhunter.com lub wysłanie listu poleconego na adres Spółki.
Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na
Windhunter Service Sp. z o. o., bądź korzystania z usług Spółki, prosimy przesyłać na następujący
adres mailowy info@windhunter.com

Inne ujawniane informacje (pliki Cookies)
Podczas wizyt na Windhunter Service, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies.
Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają
szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych,
a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach
internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy Windhunter Service mogą
być niedostępne.

Wszelkie sformułowania pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

