POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zawartość niniejszej witryny internetowej pełni jedynie rolę wirtualnej wizytówki naszej firmy i jest udostępniana
przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DELTA Spółka. z o.o., aby obecni i potencjalni kontrahenci firmy mogli
zapoznać się z oferowanymi usługami naszej firmy oraz aktualnościami dotyczącymi firmy, a także aby osoby
poszukujące
ące pracy mogły się zorientować czy poszukujemy nowych pracowników do pracy oraz jak można się z
nami skontaktować, bez możliwości nawiązania za jej pomocą kontaktu i bez żadnych innych funkcji
umożliwiających zbieranie danych osobowych.
1.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

1)

Administratorem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DELTA Spółka z o.o. z siedzibę w Zielonej Górze przy ul. Trasa Północna
14;
Możesz się skontaktować z administratorem w następujący sposób:
a) poprzez e-mail: ado@deltapw.com.pl
ado@deltapw.com.pl;
b) listownie na adres: P. W. DELTA” Sp. z o.o. ul. Trasa Północna 14, 65-958
958 Zielona Góra.
Witrynę www.deltapw.com.pl, zarządzaną przez P.W. DELTA Spółka z o.o. można odwiedzać anonimowo,
tzn. nie informując nas o swojej tożsamości.
Nasza strona
trona korzysta z plików cookies.
Odwiedzając naszą stronę, zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Gdy odwiedzasz naszą stronę, serwery
erwery internetowe dostawcy usług hostingowych zapisują standardowo adres
IP usługodawcy internetowego, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny
internetowej, a także datę odwiedzin i ogólne informacje o przeglądarce internetowej użytkownika.
Zbierane informacje na temat Twojego połączenia z naszym serwerem deltapw.com.pl wykorzystywane są
wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwera internetowego oraz dos
dostosowania
tosowania pobieranych
informacji do nośnika wyjściowego (np. telefonu, laptopa lub innego urządzenia użytkownika). Dane te są
analizowane tylko w postaci zanonimizowanej i nie są powiązane w żaden sposób z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych.
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2.

Informacje o plikach

1)

Pliki cookies – tzw. ciasteczka to krótkie informacje tekstowe , wysyłane przez serwis internetowy, który
odwiedzasz i zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (komputerze, laptopie,
smartfonie), z którego korzystasz podczas
odczas przeglądania stron internetowych.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez
Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:
•
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu;
•
dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
Użytkownika.
Serwis korzysta z plików cookies. W ramach Serwisu stosowane są dwa rrodzaje
odzaje plików cookies:
cookies
a) „sesyjne" (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
b) „stałe" (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Pliki cookies identyfikują komputer użytkownika w tym adres IP Twojego komputera, jednak na podstawie
„ciasteczek” nie można zidentyfikować samego użytkownika osobiście.
Oprogramowanie do przeglądania stron in
internetowych
ternetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia plików
lików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.
Ograniczenia stosowania
ia lub wyłączenie plików cookies mogą wpłynąć na to, jak będzie się wyświetlać nasza
strona w Twojej przeglądarce. W niektórych przypadkach strona może się w ogóle nie wyświetlić.
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„DELTA” Sp. z o.o.
ul. Trasa Północna 14
65-958 Zielona Góra

NIP: 929-010-10-32
REGON: 9700004350
KRS: 0000191506
Kapitał zakładowy: 50 400 zł

tel.: (68) 451 76 16
e-mail:
mail: biuro@deltapw.com.pl
www.deltapw.com.pl

