Polityka cookies
1. Administratorem danych jest Biuro Tłumaczeń Hieroglif Express s.c. z siedzibą w
Koninie, Aleje 1 Maja 13, 62-510 Konin, NIP: 665-276-55-13, REGON: 300199021
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Witryna www.hieroglif-express.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe
wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera
przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje
rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie
informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają
więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą
adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego,
dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
3. Zebrane dane w postaci, wyłącznie plików cookies służą do monitorowania i
sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać
funkcjonowanie strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia
Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies
identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta,
do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie
skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy
standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie
wewnątrz firmy Biuro Tłumaczeń Hieroglif Express s.c. w celu optymalizacji działań.
4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: _ga, _gat, _gat_UA36878245-1, _gid, viewed_cookie_policy, wp-settings-1, wp-settings-time-1
5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Pomocy
w tym zakresie należy szukać w instrukcji dostawcy przeglądarki.
6. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie
danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.
7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@hieroglifexpress.pl

