
                                  POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 Administracja serwisu dołoży wszelkich starań aby dane użytkownika 
przechowywane były bezpiecznie. 

 Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron 
internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania 
ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia 
anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w 
jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia 
ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej 
identyfikacji użytkownika. Dane w cookies zbierane są anonimowo, są 
zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom 
nieuprawnionym. 

 Banery reklamowe wyświetlane na stronach portalu mogą używać plików 
cookies. 

 Serwis PodziemneTypy.com wykorzystuje pliki cookies do celów 
identyfikacji przeglądarki internetowej podczas korzystania ze 
świadczonej usługi. Pliki te nie zawierają danych osobowych. Jeżeli nie 
wyrażasz zgody na zapis plików cookies to wyłącz obsługę cookies w 
przeglądarce. 

 Administracja zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w 
polityce prywatności, zmiany te będą obowiązywać ze skutkiem 
natychmiastowym, chyba że zostanie zakomunikowana data 
wprowadzenia zmian. 

 W razie pytań dotyczących ochrony prywatności, należy skontaktować 
się z administracją. 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     PRZETWARZANIE DANYCH 
 

 Przetwarzamy dane użytkowników zgodne z unijnymi przepisami 
dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r 
– tzw. GDPR, RODO). 

 Administratorem danych jest firma PM INVEST NIP 7962785947 Polska 
 Nie udostępniamy danych użytkowników portalu firmom ani osobom 

trzecim. Jedynym wyjątkiem udostępnienia danych może być sytuacja, w 
której sponsorem konkursu jest zewnętrzna firma. W takim wypadku 
dane zwycięzców konkursu przekazane są do tej firmy w celu realizacji 
przyznania im nagród. 

 Przechowujemy: Dane wprowadzone w trakcie rejestracji: nick lub imię, 
email, hasło w postaci zaszyfrowanej, awatar. 

 Dane zapisane podczas rejestracji są wykorzystywane do utworzenia 
konta użytkownika a następnie do realizacji procesu logowania. Adres 
email wykorzystywany jest do przesyłania informacji o otrzymaniu w 
portalu prywatnej wiadomości. 

 Anonimowe dane dotyczące ruchu na portalu wykorzystywane są w 
celach analitycznych lub statystycznych. 

 Dane części użytkowników przetwarzamy w celach marketingowych. 
Zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych można odwołać w 
każdym momencie 

 W portalu wyświetlamy linki i banery prowadzące do zewnętrznych 
serwisów internetowych. Nie odpowiadamy za politykę ochrony 
prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. 

 Przechowujemy dane użytkownika do czasu wniesienia przez niego 
prośby o usunięcie tych danych. Usunięcie danych jest równoznaczne z 
usunięciem konta w portalu. 
 

 
 
 
 
 


