Polityka prywatności

1. Wprowadzenie
Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia sposób, w jaki wykorzystujemy informacje,
które gromadzimy podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej.
Jako Administratorzy danych osobowych chronimy prywatność swoich Klientów, w
szczególności Twoje dane osobowe. Jednocześnie informujemy, iż przywiązujemy
szczególną wagę do zapewnienia i poszanowania prywatności oraz bezpieczeństwa
danych Użytkowników korzystających z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.finansowanieerp.pl.
Zależy nam, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział, jakie dane pozyskujemy i jak
może chronić swoją prywatność. Wszystkie dane Użytkownika są zbierane oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w tym miejscu.

2. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych
Informujemy, że serwis internetowy www.finansowanieerp.pl zawiera formularz kontaktowy, w którym Użytkownik jest proszony o podanie danych osobowych takich jak: imię,
nazwisko, adres e-mail, numer NIP.
Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym
jest dobrowolne.
Przekazane nam dane osobowe wykorzystywane będą zgodnie z celem ich przekazania, określonym w chwili ich przekazania.
Nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych osobowych w celu ich przekazania lub
sprzedania podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych.
Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązującej u nas Procedury
Bezpieczeństwa Informacji, w szczególności do zachowania poufności danych osobowych. Gromadzimy dane jedynie w celach, na które Użytkownik wyraził zgodę
w zakresie zgodnym z ich przeznaczeniem.
Wszystkie dane przechowywane na naszych serwerach są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich za pomocą wielorakich mechanizmów bezpieczeństwa.
Nasi pracownicy oraz dostawcy usług informatycznych regularnie testują skuteczność
tychże mechanizmów bezpieczeństwa.

3. Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych są:
• GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa A. Baraniaka 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000175740,
NIP 7822275815, REGON 634495137, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł.
Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem
email: ochronadanych@grenke.pl.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z
obowiązującym prawem, na zasadach określonych w niniejszej Polityce
Prywatności oraz w Informacji o danych osobowych (Użytkownik). Administrator informuje, że wyrażone przez Użytkowników zgody na przetwarzanie
danych osobowych są zgodne z wymogami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Administrator gromadzi i przetwarza wyłącznie dane Użytkowników dobrowolnie przez nich udostępnione w formularzach.
Więcej informacji na temat danych osobowych, w tym informacje na temat celu, zakresu, a także okresu, przez jaki dane będą przechowywane, oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w tym miejscu: Informacja o ochronie danych GRENKE.
• Supremo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Śmigielskiej 13, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000276358, NIP
7851749865, REGON 300544363, kapitał zakładowy 51.000 zł.
Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem
email: administracja@supremo.pl.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z
obowiązującym prawem na zasadach określonych w niniejszej Polityce
Prywatności oraz w Informacji o danych osobowych (Użytkownik). Administrator informuje, że wyrażone przez Użytkowników zgody na przetwarzanie
danych osobowych są zgodne z wymogami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator gromadzi i przetwarza wyłącznie dane Użytkowników dobrowolnie przez nich udostępnione w formularzach.
Więcej informacji na temat danych osobowych, w tym informacje na temat celu, zakresu, a także okresu, przez jaki dane będą przechowywane, oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w tym miejscu: Informacja o ochronie danych Supremo.

4. Pliki Cookies
Operatorami serwisu są GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
przy ul. abpa A. Baraniaka 88 oraz Supremo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Śmigielskiej 13. Operatorzy serwisu są wyłącznymi właścicielami informacji zgromadzonych na www.finansowanieerp.pl.
Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron
serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu
końcowym.
Operatorzy serwisu www.finansowanieerp.pl są podmiotami zamieszczającymi
na urządzeniu końcowym swojego Użytkownika pliki cookies oraz mającymi do
nich dostęp.
1. Operatorzy Serwisu wykorzystują pliki (cookies) w celu:
o dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika; przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
o przygotowywania statystyk pomagających poznać preferencje i zachowania Użytkowników; analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia
dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
2. Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi. Operatorzy
serwisu zastrzegają sobie prawo do korzystania z tych informacji na potrzeby
związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych.
3. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki
sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony
serwisu (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki). Pliki
stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
4. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można
sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać,
że większość przeglądarek domyślnie jest ustawionych na akceptację zapisu
plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

5. Operatorzy serwisu informują, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
6. Pliki (cookies), z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika), mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom. Portal wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie
z plików cookies podmiotom trzecim (Google Ads, GoogleAnalytics) w celach
statystycznych oraz reklamowych.
7. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w
menu danej przeglądarki (pomoc) lub na stronie jej producenta.

