
Polityka prywatności

Niniejsza polityka opisuje, jakie informacje o Tobie można gromadzić za pośrednictwem naszej strony 

internetowej www.homegroupholdings.com, w jakich celach i w jaki sposób są one przetwarzane.

Korzystając z którejkolwiek z naszych usług na naszej stronie internetowej lub przekazując nam 

jakiekolwiek informacje o sobie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszą 

polityką. Prosimy nie przesyłać nam żadnych informacji o sobie, jeśli nie chcesz, aby te informacje były 

wykorzystywane w ten sposób.

Informacje zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą kontrolowane przez HOME GROUP.

Informacje będą gromadzone, jeśli zostaną dostarczone przez Ciebie za pośrednictwem określonych funkcji 

na naszej stronie internetowej, na przykład naszych funkcji zapytań e-mail. Cel tych udogodnień jest 

oczywisty w momencie, w którym podajesz swoje dane osobowe, a my wykorzystujemy Twoje dane tylko 

do tych celów.

Zbieramy informacje, które Twoja przeglądarka wysyła (dane dziennika) za każdym razem, gdy odwiedzasz 

naszą stronę internetową. Dane dziennika mogą zawierać takie informacje, jak adres IP komputera, typ 

przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej witryny, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas 

spędzony na tych stronach i inne statystyki.

Używamy plików „cookies” do zbierania informacji. Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które 

mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do Twojej przeglądarki ze 

strony internetowej i przechowywane na dysku twardym Twojego komputera. Pliki cookie pomagają nam 

zapewnić dobre wrażenia podczas przeglądania naszej witryny, a także pozwalają nam ulepszać naszą 

witrynę. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika. Korzystając z 

naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Należy pamiętać, że możliwe jest 

wyłączenie przechowywania plików cookie na komputerze poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak 

nasza strona internetowa może nie działać poprawnie i/lub niektóre funkcje mogą być w takim przypadku 

niedostępne.

Wszelkie informacje, które nam przekazujesz, mogą być udostępniane i przetwarzane przez nasze podmioty 

stowarzyszone i strony trzecie, które pomagają nam w udostępnianiu witryny (np. naszego dostawcy usług 

hostingowych). Jeżeli jest to wyraźnie wymagane przez prawo, informacje mogą zostać również 

udostępnione właściwym organom władzy publicznej.

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony informacji przed przypadkowym 

lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem

oraz przed wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.



Masz prawo dostępu do przetwarzanych przez nas informacji, do poprawienia, usunięcia lub zablokowania 

tych informacji oraz do sprzeciwu wobec czynności przetwarzania informacji. Aby skorzystać z tych praw, 

należy złożyć pisemny wniosek w sposób opisany poniżej.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania przez nas informacji o Tobie należy kierować na adres 

media@homegroupholdings.com


