Polityka prywatności
Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2014 roku
Witamy na stronie internetowej Paranit („Strona Internetowa”).
Twoja zgoda i zmiany Polityki Prywatności
Przez uzyskanie dostępu i korzystanie z tej strony internetowej, potwierdzasz dokonanie przeglądu i udzielenie
zgody na Politykę Prywatności oraz udzielenie zgody na zbieranie i wykorzystanie przez nas Twoich danych
osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Strona internetowa, jej treść i niniejsza Polityka Prywatności
może być okresowo aktualizowana i modyfikowana bez wcześniejszego powiadomienia. Przez uzyskanie
dostępu i korzystanie z tej strony internetowej po tego typu aktualizacjach i modyfikacjach, obowiązują cię te
aktualizacje i/lub modyfikacje. Zatem prosimy o okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności.
Zbieranie i wykorzystanie informacji
Strona internetowa jest obsługiwana przez firmę Omega Pharma Poland Sp. z o.o. Kiedy odwiedzasz naszą
stronę internetową nasz serwer internetowy może rozpoznać automatycznie twój adres IP, typ i wersję Twojej
przeglądarki. Informacje, które podajesz dobrowolnie (dane kontaktowe w formularzu kontaktowym nie są
gromadzone i są wykorzystywane wyłącznie aby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Strona internetowa zawiera
także pliki cookies. Plik cookie jest wysyłany przez nasz serwer internetowy do dysku twardego twojego
komputera, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Tego typu cookies pomagają dostarczać dodatkowe
funkcjonalności do strony internetowej (np. przez zapamiętanie preferowanego języka) i pomaga nam
przeanalizować wykorzystanie strony internetowej w celu ulepszenia naszej strony internetowej.
Bezpieczeństwo
Podejmujemy odpowiedzialne kroki aby zapobiec stratom, nielegalnemu wykorzystaniu lub przerabianiu danych
osobowych, które zostały nam przez ciebie dostarczone przez naszą stronę internetową. Jednak należy
pamiętać, że żadna transmisja internetowa nie jest w 100% bezpieczna, czy wolna od błędów. W szczególności,
poczta elektroniczna wysyłana do lub z tej strony internetowej może nie być bezpieczna. Zatem należy zachować
szczególną ostrożność w decydowaniu, jakie informacje są wysyłane do nas za pośrednictwem strony
internetowej lub poczty elektronicznej. Posiadasz również prawo do konsultowania i korygowania swoich danych
osobowych. Aby to zrobić, prosimy o przesłanie opatrzonych datą i podpisanych wniosków, wraz z kopią swojego
dowodu tożsamości lub paszportu na adres podany poniżej.
Linki do innych stron internetowych
Niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki lub linki do innych stron internetowych, które nie są
kontrolowane przez firmę Omega Pharma Poland Sp. z o.o., i których nie dotyczy Polityka Prywatności. Prosimy
zauważyć, że gość jest wyłącznie odpowiedzialny za swoją wizytę na tego typu innych stronach internetowych.
Informacja prawna
Korzystanie z niniejszej strony internetowej również podlega naszej Informacji Prawnej.
Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji na temat niniejszej informacji prawnej, prosimy o kontakt:
Omega Pharma Poland sp. z o.o.
Siedziba: 02-653 Warszawa

Al. Niepodległosci 18 BTD Office Center, 2 piętro
Tel +48 22 489 54 51
Fax +48 22 489 54 52
e-mail: omega@omega-pharma.pl

