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OCHRONA DANYCH
Niniejsza Ochrona Danych opisuje postępowanie 4INDUSTRY (“my“) w związku ze zbieraniem, używaniem,
udzielaniem i ochroną informacji uzyskanych od Ciebie i
pozostałych użytkowników w czasie wizyty i emailowej komunikacji z użytkownikami niniejszej strony internetowej.
Takie postępowanie nie odnosi się do informacji, które
możemy uzyskać od Ciebie w inny sposób (włącznie z offline) i z innych źródeł. Poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej wyrażasz zgodę z wszystkimi zawartymi
tu warunkami i zezwalasz na jakiekolwiek postępowanie,
którego możemy użyć z uwzględnieniem informacji, które
są zgodne z tą oto „Ochrona Danych”.
Czas od czasu możemy zmienić proces ochrony danych. Najbardziej aktualną wersję możesz zawsze obejrzeć na www.4-industry.com/documents/4INDUSTRY_
PP_PL.pdf. Kontynuowanie korzystania ze strony po
ewentualnych zmianach oznacza, iż zgadzasz się z wprowadzonymi zmianami.
Ogólne
W trakcie rejestracji, popytu na produkty i usługi prosimy o udzielenie pewnych informacji o Twojej firmie lub osobie. Informacje zbieramy również wtedy, gdy uczestniczysz
w konkursach, ankietach, kiedy odpowiadasz na prośby o
sprężenie zwrotne i kiedy wgrywasz ogłoszenia na publiczne miejsca na stronie.
Informacje, które zbieramy, mogą zawierać dane, na
podstawie których możesz być osobiście identyfikowalny
(„informacje osobiście identyfikowalne”), naprzykład imię,
adres pocztowy, numery telefoniczne, numery faksowe,
adresy emailowe a także mogą zawierać pewne informacje firmowe, takie jak pracodawca, praca, stanowisko w
pracy, zaszeregowanie oraz informacje o działalności firmy
(np. preferencje i historia). Ta oto strona zbiera informacje
identyfikowalne osobiście tylko za Twoją zgodą.
Twoje informacje możemy wykorzystać również do lepszego zrozumienia potrzeb naszych użytkowników i do
ulepszenia naszej strony. Możemy naprzykład wykorzystać
informacje do ustalenia, które fragmenty strony są najbardziej popularne i do ogólnej demografii naszych użytkowników. Cookies oraz pozostałe informacje o użytkownikach
umożliwiają nam także wykorzystanie Twojego doświadczenia na stronie.
Twoje adresy IP możemy wykorzystać także do pomocy
przy diagnostykowaniu problemów z naszymi serwerami i
do administracji naszej strony. Adresy IP możemy również
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wykorzystać jako pomoc w identyfikacji użytkownika w czasie pojedynczych sesji i do zgromadzania danych w związku z korzystaniem ze strony.
Automatyczne zbieranie danych
Podczas wizyty na tej oto stronie możemy zbierać adres
IP Twojego komputera. Również automatycznie nagrywamy pozostałe informacje, które identyfikują Twój komputer
do tej strony i śledzą Twoje zachowanie na stronie.
Możemy naprzykład utrwalać ile razy odwiedziłeś stronę i Twoją nawigację w ramach strony. W związku z tym
nie zbieramy informacji osobiście identyfikowalnych, jednak jeżeli udzielisz nam takich informacji, możemy taką
informację połączyć z informacją, która jest zbierana
automatycznie.
Metody użyte do zbierania takich informacji mogą zawierać „cookies” oraz „czyste GIFy” (znane również jako
„jedno-pikselowe GIFy”, „etykiety internetowe”, „niewidoczne GIFy”...). Cookies to mała ilość danych, która jest przesyłana do Twojej przeglądarki z serwera i zapisana na twardym dysku Twojego komputera. Większość przeglądarek
umożliwia blokowanie cookies, ale ich wyłączenie może
uniemożliwić używanie pewnych funkcji tej strony. „Czysty
GIF” to niewielki obrazek, zazwyczaj używany w połączeniu
z cookies, który jest zapisany na stronie internetowej lub w
wiadomości e-mailowej. „Czysty GIF” może monitorować
konkretne zachowanie użytkownika, naprzykład korzystanie ze strony internetowej, otworzenie emailu lub otworzenie URL w adresie emailowym.
Niektóre z materiałów zawartych na tej stronie, włącznie z reklamą, mogą być proponowane przez strony trzecie. Wyżej wspomniane strony trzecie mogą, w trakcie oferowania takich materiałów, zbierać informacje odnoszące
się do korzystania z tej strony i informacje jak reagujesz
na komunikację emailową przy użyciu metod, które mogą
zawierać wyżej wymienione sposoby. Zbieranie, wykorzystanie, udzielanie i bezpieczeństwo informacji zbieranych
stronami trzecimi są sprawą ochrony danych wyżej wspomnianych stron trzecich.
Dostęp lub korygowanie Twoich danych
rejestracyjnych
Po pomyślnym ukończeniu rejestracji masz dostęp i
możesz administrować wszelkie Twoje informacje osobiście identyfikowalne, które zbieramy on-line, w „Mój Profil”
- część „Dane Rejestracyjne”.
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Nasze zobowiązania wobec ochrony dzieci
Ochrona prywatności bardzo młodych osób jest niezmiernie ważna. Dlatego na naszej stronie internetowej
nigdy nie zbieramy i nie zatrzymujemy informacji od tych
użytkowników, o których wiadomo nam, że mają mniej niż
13 lat i żadna część tej strony nie jest wytworzona w taki
sposób, by zainteresować kogokolwiek młodszego niż lat
13.
Biuletyny informacyjne i propozycje
Informacje, których nam udzielasz, możemy wykorzystać do wysyłania emaili, faksów i innej komunikacji dla
firmy 4-INDUSTRY. Taka komunikacja może obejmować
email, biuletyny informacyjne, które są związane z tematyką niniejszej strony, jak również propozycje innych usług
4-INDUSTRY. Wszelka ta komunikacja będzie zawierała
instrukcje tłumaczące, w jaki sposób możesz wymagać,
byśmy w przyszłości nie przysyłali Ci tego typu komunikacji („odmeldowanie”).
Możemy również wykorzystać Twojich informacji do wysyłania emaili, faksów i pozostałej komunikacji w zastępstwie nieprzyłączonych stron trzecich. Z propozycji trzecich
stron na tej stronie możesz wymeldować się wysłaniem
emaila z nagłówkiem „Odmeldowanie – trzecie strony” pod
adresem privacymanager@4-industry.com.
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Bezpieczeństwo
Do ochrony przed nieautoryzowanym wejściem, wykorzystaniem, modyfikacją lub udzieleniem informacji osobiście identyfikowalnych, które zbieramy, wykorzystujemy
stosowne kroki bezpieczeństwa. Jednak, w związku z charakterem internetu i pozostałymi czynnikami pozostającymi
poza naszą kontrolą nie możemy zagwarantować, iż komunikacja pomiędzy Tobą a naszymi serwerami będzie bez
nieautoryzowanego dostępu stron trzecich.
Wymeldowanie się
Jakakolwiek prośba o wymeldowanie zostanie wykonana w odpowiednim czasie służącym do jej rozpatrzenia.
Linki
Niniejsza strona obejmuje zawartość, usługi, reklamy i
inne materiały, które odsyłają do stron internetowych kierowanych przez strony trzecie. Nad taki stronami nie mamy
żadnej kontroli i niniejsza „Ochrona Danych” nie odnosi
się do nich. Polecamy Ci przejrzeć informacje dotyczące
ochrony danych stron, do których odnośnik prowadzi.
W razie pytań lub propozycji prosimy o wypełnienie
kwestionariusza znajdującego się pod adresem www.4construction.com/contactus.
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