Polityka Prywatności dla hosting7.eu
Hosting7.eu w pełni respektuje prawo swoich klientów i gości do
prywatności i wszelkie powierzone przez nich dane traktuje jako poufne.
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony www.hosting7.eu .
Nie zbieramy żadnych danych personalnych o gościach naszej strony
internetowej, z wyjątkiem sytuacji, kiedy goście podają nam je z własnej
wolnej woli oraz z wyjątkiem sytuacji, opisanych poniżej w tym dokumencie.
Hosting7.eu nie sprzedaje i w żaden inny sposób nie udostępnia danych
osobowych swoich gości i użytkowników osobom trzecim. Niniejszy
dokument opisuje ogólne zasady gromadzenia i wykorzystania informacji
podanych przez naszych użytkowników i gości.
Chcemy mieć pewność, że użytkownicy i gości rozumieją, jak będziemy i jak
nie będziemy wykorzystywać powierzone nam ich dane osobowe. W tym
celu bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu.
Zbudowaliśmy naszą stronę internetową w taki sposób, że nikt z gości nie
musi podawać żadnych danych osobowych czy informacji personalnych,
żeby mieć dostęp.
Przyszli i istniejący klienci i partnerzy mogą mieć pewność, że podane przez
nich dane osobowe (lub jakiekolwiek informacje, pozwalające ich
zidentyfikować) są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego
funkcjonowania serwisu.
Hosting7.eu posiada środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie,
niewłaściwemu użyciu lub zmianie powierzonych informacji. Kiedy
użytkownik składa zamówienie online, jego informacje, w tym numer karty
kredytowej, są chronione za pomocą technologii Secure Socket Layer
(SSL). Polega ona na szyfrowaniu danych, co zapewnia ochronę
danych osobowych.
Hosting7.eu pozostawia sobie prawo zmieniać Politykę prywatności poprzez
publikowanie zmian na stronie internetowej. Zachęcamy czas od czasu
sprawdzać, czy zmiany do dokumentu zostały wniesione, ponieważ jeśli
użytkownik zgodził się z naszą Polityką prywatności pod czas rejestracji i
nie zaprzestał korzystania z naszych usług po wniesieniu przez nas zmian,
znaczy to, że automatycznie się zgadza z nową wersją Polityki prywatności.
Aktualną wersją Polityki prywatności jest najnowsza opublikowana
wersja.
Jeśli posiadają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu:
support@hosting7.eu

