POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń Online - Blanka nazywane
dalej Blanka.
2. Wszystkie dane osobowe Klientów podawane w trakcie składania zamówienia są
przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony
przed dostępem do nich przez osoby niepożądane. W tym celu Blanka stosuje
odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.
3. Blanka nie udostępnia, ani nie sprzedaje danych osobowych Klientów osobom
trzecim.
4. Dane osobowe podawane przez Klienta w procesie składania zamówienia są
wykorzystywane w celu wystawiania faktur, kontaktu z Klientem w ramach
realizowanego zlecenia lub przesyłania sporadycznych ofert e-mailowych.
5. Blanka zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom,
których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Blanka rozumie informacje odnoszące
się bezpośrednio do jego serwisów, mailingów, usług i produktów (np. zmiany,
wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)
oraz informacje komercyjne.
6. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Biuro Tłumaczeń Online - Blanka
może udostępnić dane Klienta wyłącznie na żądanie organów uprawnionych do ich
otrzymywania.
7. Biuro Tłumaczeń Online - Blanka zastrzega sobie prawo do weryfikowania
i sprawdzania danych Klientów w trakcie oraz po zakończeniu procesu składania
zamówień. Blanka nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem
faktycznym danych, które podają w procesie rejestracji.
8. Nasze serwisy mogą wykorzystywać informacje przechowywane na stronie
przeglądarki użytkownika (tzw. cookies, ciasteczka) na potrzeby identyfikacji sesji
użytkownika w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzalności
naszych serwisów, weryfikacji uprawnień zalogowanych użytkowników. Użytkownik
może zablokować pliki cookies generowane przez nasze serwisy za pomocą
odpowiednich ustawień swojej przeglądarki.
9. Klienci mają prawo domagać się usunięcia danych z systemu Blanka poprzez wysłanie
takiego żądania wraz z podaniem imienia, nazwiska / adresu e-mail lub nazwy firmy
na adres e-mail Blanki.
10. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralna część Regulaminu Biura
Tłumaczeń Online - Blanka. Korzystanie z serwisu internetowego Blanki oznacza
akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
11. Biuro Tłumaczeń Online - Blanka ma prawo do zmiany Polityki Prywatności
w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji
Polityki Prywatności na stronie Blanki.

