POLITYKA COOKIES
Polska Sieć Windykacji Sp. z o.o. Sp. k. dba o zachowanie poufności i ochrony danych osobowych użytkowników
odwiedzających stronę internetową www.polskasiecwindykacji.pl/ www.psw.com.pl (dalej „Strona”) .
Administratorem Strony jest Polska Sieć Windykacji Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku,
Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000334823, REGON: 220849280, NIP: 5851449926, adres e-mail:
biuro@psw.com.pl; tel. 48 58 742 13 48 („Administrator”), kontakt Inspektora Ochrony Danych Osobowych
adres e-mail: iod@psw.com.pl.
Administrator nie gromadzi żadnych danych osobowych użytkowników strony www.polskasiecwindykacji.pl/
www.psw.com.pl. Informujemy, że samo przeglądanie zawartości Strony może odbywać się anonimowo
i nie wymaga podawania przez Państwa danych. Gromadzone w dziennikach logów systemowych dane mogą
obejmować wyłącznie informacje technologiczne (np. ilość wejść na stronę, daty i adresy IP). Informacje te są
wykorzystywane tylko i wyłącznie do wewnętrznych celów statystycznych oraz do administrowania serwisem
i w żadnym wypadku nie pozwalają na identyfikację użytkownika strony.
Informujemy także, że w trakcie korzystania ze Strony mogą być zapisywane pliki cookies – w celu uzyskania
szczegółowych informacji w tym zakresie prosimy zapoznać się z sekcją „Adresy IP i pliki cookies” poniżej.
1. Adresy IP i pliki cookies
W trakcie wizyty na Stronie, w zależności od ustawień przeglądarki, z której Państwo korzystają,
na komputerach mogą być zapisywane tzw. pliki cookies. Nie wpływają one w sposób niekorzystny
na komputer, jego wydajność ani zainstalowane w nim oprogramowanie. Ich zadaniem jest gromadzenie
informacji dotyczących korzystania z usług internetowych przez osoby odwiedzające Stronę, w celu zapewnienia
najwyższej jakości usług. Pliki pozwalają gromadzić informacje dotyczące m.in. adres IP, z którego odwiedzana
jest Strona, systemu operacyjnego komputera czy aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Informacje
te gromadzone są w celu administrowania systemem oraz sporządzania sprawozdań sumarycznych.
Mogą Państwo odmówić akceptacji plików cookies zmieniając ustawienie w swojej przeglądarce. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki
internetowej. Instrukcję obsługi tych ustawień znajdą Państwo pod następującymi linkami (dla każdej
z przeglądarek z osobna):
▪
▪
▪
▪

Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Opera

Należy pamiętać, że odmowa akceptacji plików cookies może blokować Państwu dostęp do niektór ych części
naszej Strony. Jeżeli nie zmienią Państwo ustawień przeglądarki w celu odrzucania plików cookies, nasz system
będzie wysyłał takie pliki podczas wizyty na naszej stronie.
2. Linki do innych stron
Nasza Strona może zawierać linki do innych stron. Dokładamy wszelkich starań, aby podawać linki
do stron o wysokiej jakości i cieszących się dobrą opinią, jednak nie ponosimy odpowiedzialności
za procedury ochrony informacji, zawartość takich stron ani też za usługi oferowane na takich stronach.
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3. Zmiana Polityki
Niniejsza Polityka wchodzi w życie 25 maja 2018 r. PSW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
do Polityki. O planowanej zmianie Polityki PSW poinformuje co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany
przez ogłoszenie zamieszczone na Stronie.
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