I. Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez
nich usług poprzez Serwis - Wizualion.pl
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest WIZUALION
Małgorzata Wójciak, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. E.Plater 7h/17.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy
wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych
osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy
ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych
osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego
rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez
Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniach w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu
kontaktowym,
b. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu odpowiedzi na
zadanie zapytanie ofertowe.
8. Dane mogą być udostępniane firmie hostingowej oraz firmie zajmującej się
obsługą księgowości w celu prawidłowej realizacji umowy oraz usług
posprzedażowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je
tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania
przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na
które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa
w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu
internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny
i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób
nadzorowane przez serwis Wizualion.pl Strony te mogą posiadać własne polityki
dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności
jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.
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I. Informacje ogólne
1. Strona internetowa Wizualion.pl zapisuje na Twoim komputerze tzw. pliki cookie.
Pliki te służą głównie do identyfikacji Ciebie na stronie. Przechowywany jest w
nich identyfikator Twojej sesji, dzięki czemu strona wie jakie treści ma Ci
wyświetlić.
2. Z plików cookie korzystają też różne skrypty, które zbierają na tej stronie
informacje statystyczne (Google Analytics), dzięki czemu jej administratorzy
wiedzą jakie treści najczęściej są oglądane, a tym samym mogą dopasować
zawartość strony do oczekiwań użytkowników.
3. Jeśli nie chcesz aby ta strona zapisywała pliki cookies na Twoim komputerze
możesz je wyłączyć (może się to jednak wiązać z niemożliwością korzystania ze
strony, lub sporym utrudnieniem).

a. W przeglądarce Mozilla Firefox: W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w
nich zakładkę "Prywatność" (przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia,
że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek
poszczególnych witryn).

b. W przeglądarce Google Chrome: W menu ukrytym pod trzema poziomymi
kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a
potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia
plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi
do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

c. W przeglądarce Internet Explorer: Z menu przeglądarki (prawy górny
róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny.
Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

d. W przeglądarce Opera: Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje >
Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji
Ciasteczka.

e. W przeglądarce Safari: W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać
Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom
bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie”.

f. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego
zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na
stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.
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