POLITYKA PRYWATNOŚCI
ORAZ POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES
www.pdig.pl
Polityka prywatności dotyczy stron internetowych oraz wszelkich usług działających w domenie
pdig.pl. Korzystając z serwisu pdig.pl, akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Polsko-Dominikańska Izba Gospodarcza szanuje prywatność użytkowników serwisu pdig.pl.
Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją
prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.
Przestrzegamy ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014
r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:
1. informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika;
2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu - wśród nich mogą być:
a) informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie
dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane
urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu
operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies;
b) adres IP - każdy komputer podłączony do internetu ma przypisany niepowtarzalny
numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego
dany użytkownik łączy się z siecią;
c) pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis
internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer,
smartfon itp.).
Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów
administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony serwisu pdig.pl i naszych użytkowników.
Analizujemy gromadzone dane, korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Np. Google
Analytics oraz Histats. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookies, jednak nie udostępnia
danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami
polityki prywatności Google Analytics (link otwiera się w nowym oknie) oraz Histats (link
otwiera się w nowym oknie).
Dane zbierane poprzez formularze kontaktowe służą wyłącznie do wysyłania newslettera.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich edycji. Na jego życzenie przestajemy
też gromadzić i przetwarzać te dane lub usuwamy je.
Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam
przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego
dokładamy starań, aby chronić serwis pdig.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich
oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.
Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz
fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i
podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych
w Polityce prywatności.

Realizując podstawową ideę internetu, umieszczamy w serwisie pdig.pl linki do innych stron
www. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Zachęcamy - po
przejściu do innego serwisu - do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.
POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z
naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie
można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej
witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych
udostępnionych drogą elektroniczną.
Dla Państwa wygody serwis pdig.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do
potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis
internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych
danych osobowych.
Serwis pdig.pl stosuje kilka typy plików cookies:
1. ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny - pliki cookies rozpoznają urządzenie
użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb,
2. tworzyć anonimowe statystyki serwisu - dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania
naszych użytkowników i rozwijać serwis tak, by był on jeszcze bardziej przyjazny.
3. cookies wskazujące wypełnienie ankiety/sondy,
4. cookies w bramkach na oznaczenie, że została przeczytana klauzula zastrzegająca dostęp
do informacji,
5. cookies generowane podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji
mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai),
6. cookies sesyjne (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowania
użytkownika do panelu strony,
7. cookies utworzone w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają
włączoną tą funkcjonalność).
8. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez
odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
9. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie
jak:
a) cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny pdig.pl;
dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć
pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
b) cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez
użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod
adresem: https://www.inspectlet.com/legal,
c) cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci
przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.
Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies
na komputerze czy smartfonie użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać
plikami cookies, w tym je zablokować. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania
plików cookies, ale wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

Serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis pdig.pl, mogą używać także innych plików
cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie
się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Tego
rodzaju pliki cookies to:
w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika oraz liczydło kliknięć; polityka
prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem:
http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku
komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu
cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.
Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich
stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je
stosujących. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w
wyszukiwarkach:

najbardziej popularnych

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki
cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
Jeśli zmienią się zasady Polityki prywatności obowiązującej w serwisie pdig.pl, niezwłocznie
zamieścimy odpowiednie modyfikacje na tej podstronie.
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