FreeServers.pl - Polityka Prywatności
Kto zarządza moimi danymi?
●

Grupa Rinzler Ltd zarządza dostępem do zbieranych danych, zarejestrowanym w rejestrze
prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wielkiej Brytanii.

Jakie dane gromadzicie o mnie?
●

Dane które gromadzimy o tobie to adres e-mail oraz zakodowane hasło.

●

Zbieramy także informację na temat płatności metodą PayPal w naszym sklepie.

●

Zbieramy informacje o twoim publiczynym profilu Facebook jeżeli kiedykolwiek "zalajkowałeś/aś"
naszą stronę na Facebooku, te dane nie są jednak przechowywane u nas.

●

Informacje o połączeniach do twojego serwera oraz podczas logowania na nasz panel gier (te
dane usuwane są co 30 dni).

●

Informacje na temat wejścia i wyjścia z serwisu oraz serwerów którymi zarządasz (te pliki możesz
jednak usunąć sam, nie gromadzimy ich osobiście).

Z kim dzielicie się moimi danymi?
Twoje dane udostępnione sa wyłącznie z naszymi parterami: - Google Analytics (informacje na
temat adresu IP oraz czasu wejścia i wyjścia z naszego serwisu) - Google Adsense (dane
gromadzone przez Google na temat preferencji wyświetlonych reklam na naszym serwisie) - PayPal
(dane na temat płatności) - MicroSMS (dane na temat numeru telefonu z którego został wysłany
SMS Premium)

Do czego używane dane gromadzone o mnie?
●

Twoje dane są używane do przeprowadzenia weryfikacji przy twoim logowaniu do serwisu.

●

Twój adres e-mail może też być użyty w celu przekazywania informacji na temat zmian w naszych
serwisach.

Czy używacie plików Cookies (ciasteczka)?
●

Tak, nasz serwis wymaga użycia plików cookies do jego poprawnego działania takiego jak, na
przykład, logowanie do naszego panelu.

●

Pliki cookies to dane tekstowe używane do weryfikacji że ty, to naprawdę ty.

W jaki sposób zarządzać plikami cookies?
●

Jeżeli nie chcesz zapisywać plików cookies z naszego serwisu, masz możliwość zmienienia
ustawien przeglądarki w sposób, który pozwala na blokowanie wyżej wspomnianych ciasteczek.

●

Wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić, bądź uniemożliwić korzystanie z naszych
serwisów, gdyż niektóre z nich są wykorzystywanie w celach bezpieczeństwa, bądź zapisywania

personalnych ustawień.
●

W celu wyłączenia obsługi plików cookies, wystarczy podążyć za jednym z tych poradników.

Dostęp do danych gromadzonych na mój temat
●

Posiadasz prawo do uzyskiwania danych gromadzonych w naszym serwisie.

●

Aby uzyskać dostęp do danych, które posiadamy na twój temat, wystarczy wysłać mail na adres: „
dpo@rinzler.ch” z adresu e-mail, na które zostało zarejestrowane konto, w treści zawierając frazę
„Dane na mój temat”.

●

Po wysłaniu do nas wiadomości e-mail, dane zostaną do ciebie wysłane w bezpieczny sposób, w
ciągu 3 dni roboczych.

Prawo do usunięcia danych
●

Posiadasz prawo do usunięcia danych w naszym serwisie.

●

Aby tego dokonać, należy wysłać e-mail na adres : „dpo@rinzler.ch” z konta, na które wcześniej
zostało zarejestrowane konto oraz w treści zawierając fraze „Usuń moje dane”. -Wszystkie dane na
temat użytkownika wysyłającego zgłoszenie zostaną usunięte w ciągu 7 dni roboczych. Dostaniesz
także e-mail potwierdzający usunięcie danych.

