Regulamin i polityka prywatności

Serwis internetowy www.hinto.pl prowadzony jest przez HINTO Paweł Kotelon, ul.
Olszańska 27/1, 31-517 Kraków, tel.: +48 888 677 333, NIP: 6782848769, REGON:
384999552. Każdego użytkownika serwisu internetowego należącego do HINTO
obowiązują postanowienia aktualnego regulaminu (Polityka Prywatności oraz
Polityka Informacyjna). Korzystając z serwisu HINTO automatycznie akceptujesz
postanowienia aktualnie obowiązującego regulaminu. HINTO zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian w regulaminie. HINTO nie sprzedaje i nie udostępnia
osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników swojego
serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami regulaminu, prosimy nie
rejestrować się w serwisie i nie pobierać, udostępnianych tylko zarejestrowanym
użytkownikom, plików.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
W czasie korzystania z serwisu HINTO możesz zostać poproszony o podanie
niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy
tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Nie podanie
wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Uzyskane w ten
sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest
niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię i
nazwisko pozwala HINTO zwracać się do czytelników w sposób spersonalizowany.
HINTO zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości
osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z postanowieniami
regulaminu. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości HINTO rozumie
informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu (np. zmiany, wewnętrzne
promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz
informacje komercyjne. Niektóre obszary serwisu należącego do HINTO mogą
wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty
identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie
ich z dysku. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane
kontaktowe podane są w serwisie i należącym do HINTO. W każdej chwili
zarejestrowany użytkownik może poprosić o usunięcie swoich danych osobowych z
bazy serwisu HINTO. HINTO zastrzega sobie prawo do usunięcia danych z listy
użytkowników bez podania przyczyny.

POLITYKA INFORMACYJNA
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że opublikowane informacje
dotyczące oferty nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być
podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o
kontakt z HINTO. Materiały opublikowane na niniejszej stronie nie mogą być
wykorzystywane bez pisemnej zgody HINTO. Przedstawiona oferta nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia

rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). W przypadku pytań prosimy o kontakt. Podstawa
prawna zbierania danych osobowych – Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) .
Podmiot prowadzący serwis internetowy nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w
korzystaniu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana
sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Niniejsza Polityka Plików Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do
informacji na urządzeniach Użytkownika z wykorzystaniem plików cookies, służących
realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na żądanie Użytkownika przez
Administratora witryny internetowej www.hinto.pl. Administratorem witryny
www.hinto.pl jest HINTO Paweł Kotelon.
1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone
do korzystania ze stron internetowych. Stosowane przez Administratora pliki cookies
są bezpieczne dla urządzenia użytkownika i zazwyczaj zawierają: nazwę domeny z
której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i przechowywaną wartość.
2. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES
Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu
zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci
urządzenia w momencie zakończenia sesji. Cookies trwałe – są przechowywane na
urządzeniu użytkownika do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie
powoduje ich usunięcia.
3. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES
Cookies własne (umieszczane przez Administratora): uwierzytelnienia i utrzymania
sesji użytkownika witryny internetowej poprawnej konfiguracji wybranych funkcji
witryny internetowej optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług
podniesienie niezawodności witryny internetowej zapewnienie bezpieczeństwa
witryny internetowej Cookies zewnętrzne (umieszczane przez partnerów
Administratora): zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics, administrator Google Inc z
siedzibą w USA).
3. DANE OSOBOWE
Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych z
urządzenia użytkownika.
4. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych
dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Zmiany tych
ustawień użytkownik może dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w
każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki
internetowej. Ograniczenie używania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Brak zmiany ustawień przeglądarki
oznacza akceptację dla umieszczenia plików cookies na urządzeniu użytkownika.

NEWSLETTER ORAZ INNE REJESTRACJE I ZGŁOSZENIA ZA
POŚREDNICTWEM FORMULARZY
Zapisując się do newslettera i/lub rejestrując się i/lub dokonując zgłoszeń poprzez
wypełnienie formularzy w jakiejkolwiek innej części naszego serwisu, wyrażasz
zgodę na przyjętą przez nas politykę prywatności, czyli przetwarzanie Twoich danych
osobowych w postaci adresu email oraz imienia i nazwiska a także innych danych
zbieranych za pomocą wypełnianych formularzy, zamieszczonych na naszej stronie
internetowej. Dane te będą wykorzystywane do informowania Cię co jakiś czas o
nowych produktach, promocjach, ofertach specjalnych w naszej firmie,
aktualnościach związanych z działalnością naszej firmy. W każdej chwili możesz
wypisać się z naszej listy klikając odpowiedni link, który wysyłamy w stopce (na dole)
każdego e-maila bądź poprzez dokonanie rezygnacji za pomocą formularza
rejestracyjnego na stronie głównej www.hinto.pl jak również wysyłając na adres
biuro@hinto.pl żądanie usunięcia danych osobowych pozyskanych za
pośrednictwem formularzy na stronie. Gwarantujemy, że powierzone nam dane nie
zostaną odsprzedane osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian w polityce prywatności pod warunkiem poinformowania o nich osób
zapisanych na nasz newsletter.

