Polityka prywatności i zasady
stosowania cookies na Portalu
PPK
Aby zapewnić użytkownikom wygodę przeglądania serwisu
Portal PPK, witryna używa plików cookies. Korzystając z
serwisu wyrażasz na to zgodę.
Polityka cookies
Czytając, przeglądając czy używając Serwisu, akceptujesz zasady zawarte w Polityce znajdujące
się na tej stronie.
Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce. Każdą osobę wykorzystującą w
jakikolwiek sposób serwis Portalu PPK (lub jego część) obowiązuje aktualna Polityka cookies.
Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w Polityce nie wpływają na podstawową zasadę: Serwis nie
sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów
(użytkowników) Serwisu.

Właściciel Serwisu:
PFR Portal PPK sp. z o.o.
ul. Krucza 50,
00-025 Warszawa
NIP: 5252771432; REGON: 381741468

Dane osobowe
W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych
osobowych m.in. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W każdym takim przypadku
zostaniesz poinformowany o administratorze Twoich danych osobowych, zakresie i celu zbierania
danych oraz przysługujących Ci prawach.
Zawsze wymagamy podania tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu.
Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której one dotyczyły.
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Jakie dane osobowe gromadzimy?
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego
identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe i informacje na temat dostępu do
naszej witryny internetowej. Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do
następujących kategorii:
• Imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu;
• Informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej;
• Komunikacja z użytkownikiem lub skierowana do nas przez użytkownika za pośrednictwem
poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon.
• Lokalizacja, w tym geolokalizacja komputera lub urządzenia użytkownika w czasie rzeczywistym
za pośrednictwem GPS, Bluetooth oraz adresu IP, wraz z pozyskiwanymi metodą
crowdsourcingu informacjami o twojej lokalizacji za pomocą hotspotu Wi-Fi oraz wież
telekomunikacyjnych, jeżeli użytkownik korzysta z funkcji opartych na lokalizacji i włączy usługi
lokalizacji na swoim urządzeniu lub komputerze.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do
komputera użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia
danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe dla komputera i dla jego użytkownika oraz jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one
zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb,
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr
171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym
pliki cookies jest operator serwisu/witryny – PFR Portal PPK sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-025
Warszawa, NIP: 5252771432; REGON: 381741468.
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Partnerzy i inne podmioty
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie
lub w e-mailach.

Prawa autorskie
Copyright © PFR Portal PPK sp. z o.o.
Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty,
artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność PFR Portal
PPK sp. z o.o. lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.
Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej
jest zabronione, chyba że zostało to inaczej uzgodnione ze spółką PFR Portal PPK sp. z o.o.
Wybrane dokumenty publikowane w Serwisie przez PFR Portal PPK sp. z o.o. mogą zawierać inne
notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

Wyłączenie odpowiedzialności
Chociaż dołożono wszelkich starań, by informacje na tej stronie były jak najbardziej prawidłowe,
PFR Portal PPK sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Materiały mogą zawierać
nieścisłości i błędy w pisowni.
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