POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wchodzi w życie 21 stycznia 2014 roku

1. Informacje ogólne
Korzystając z serwisu www.e-biurowce.pl należącego do KRN media Sp. z o. o. (zwanej dalej
KRN media), akceptujesz zasady zawarte w zamieszczonej w nich Polityce Prywatności.
KRN media kieruje się podstawową zasadą: nie sprzedajemy ani nie udostępniamy osobom trzecim
danych personalnych i adresowych naszych użytkowników.

2. Dane osobowe
W czasie korzystania z serwisu www.e-biurowce.pl należącego do KRN media, np. podczas
wypełniania formularza, możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Dane te
to najczęściej: imię, nazwisko, adres e-mail, firma, NIP firmy, adres. W formularzach zamówień
będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych, a niedostosowanie się do tych wymogów
uniemożliwi skorzystanie z danej usługi.
Podając swoje dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz. U. Nr 133, poz. 883) wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę KRN
media z siedzibą w Krakowie przy al. Słowackiego 39 w celu wysyłki biuletynu portalu www.ebiurowce.pl,
Oświadczasz, że zostałeś poinformowany, ze podanie twoich danych osobowych ma charakter
dobrowolny oraz, że przysługuje ci prawo wglądu do nich jak również możliwość ich poprawienia.
Oświadczasz również, że zostałeś poinformowany, iż administratorem Twoich danych osobowych
będzie KRN media Sp. z o. o.
Zgadzasz się na otrzymywanie od KRN media z siedzibą w Krakowie przy al. Słowackiego 39,
informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na
przesyłanie przez portal www.e-biurowce.pl informacji handlowych na podany wyżej adres poczty
elektronicznej.
3. Inne serwisy
Kiedy zarejestrujesz się w portalu www.e-biurowce.pl , KRN media musi zbierać wszystkie dane, o
których podanie jesteś proszony, takie jak Twój nick, hasło, adres e-mail, data urodzenia, płeć, kod

pocztowy i państwo.
KRN media może również zbierać informacje, które dobrowolnie dodałeś do swojego profilu, takie
jak numer telefonu.
Jeśli łączysz się z portalem www.e-biurowce.pl, używając konta na portalu Facebook, Google +
oraz Linked In, upoważniasz KRN media do zbierania Twoich uwierzytelnionych danych, takich
jak Twoja nazwa użytkownika, zaszyfrowane dane uwierzytelniające i inne informacje, które mogą
być dostępne na Twoim koncie na poszczególnych portalach społecznościowych lub poprzez nie,
włączając w to Twoje imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, państwo, miasto rodzinne, adres e-mail,
datę urodzenia, płeć, imiona i nazwiska znajomych, ich zdjęcia profilowe oraz sieci. Informacje te
są potrzebne w celach omówionych w punkcie “Dane osobowe” oraz w celu zapewnienia
funkcjonowania portalu www.e-biurowce.pl, na którym mogą być te dane przechowywane.

KRN media może zintegrować Twoje konto na portalu www.e-biurowce.pl także z innymi
serwisami stron trzecich. W takim przypadku KRN media może otrzymywać, wykorzystywać i
udostępniać informacje z kategorii opisanych wyżej, w tym udostępnione publicznie na Twoim
koncie lub poprzez Twoje konto w innych zintegrowanych serwisach, zgodnie z niniejszą Polityką
Prywatności.
Rozumiesz i zgadzasz się na to, że wykorzystanie informacji zebranych o Tobie przez portal
Facebook lub inne zewnętrzne serwisy podlega polityce prywatności tych serwisów, a
wykorzystanie takich informacji przez portal www.e-biurowce.pl należący do firmy KRN media –
niniejszej Polityce Prywatności.
4. Jawne dane osobowe
Dane osobowe podawane w serwisach KRN media przy okazji wysyłania komentarzy do
artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich, którzy odwiedzają te strony. KRN
media nie ma możliwości zabezpieczenia użytkownika przed osobami prywatnymi lub firmami,
które wykorzystają te dane do przesłania niezamówionych informacji. Dlatego dane te nie
podlegają Polityce Prywatności.

5. Cookies
Niektóre obszary serwisów KRN media mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe
wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub
umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę
użytkownika i nieusuwanie ich z dysku komputera.

6. Numery IP
Serwisy KRN media analizują logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Tak
uzyskane informacje są wykorzystywane w celu administrowania serwisami, a przede wszystkim do
analiz statystycznych.

7. Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach
KRN media. Formularze zamieszczone "gościnnie" w serwisach należących do KRN media dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez KRN media - nie

podlegają Polityce Prywatności.

8. Ewentualne zmiany w Polityce Prywatności
KRN media może w przyszłości wprowadzić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności
obowiązującej w należących do niego serwisach. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki
Prywatności będzie zamieszczana z odpowiednią datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia
użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.

Korzystając z serwisów KRN media po tej dacie, akceptujesz zmiany w nowej wersji Polityki
Prywatności.

9. Pytania i sugestie
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, nie odwiedzaj serwisów KRN media, nie prenumeruj
należących do niego czasopism ani nie nabywaj oferowanych przez niego produktów i usług.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje związane z Polityką Prywatności
KRN media, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt: dominika.gdyczynska@krnmedia.pl

