Polityka prywatności
1. Strona ma za zadanie ułatwić potencjalnym klientom dostęp do szczegółowych
informacji o oferowanych przez SKG S.A. produktach oraz porad ułatwiających
m.in. znalezienie odpowiedniej oferty, a także o możliwościach zawierania umów.
Korzystanie z portalu w powyższych celach jest zgodne z prawem.
2. SKG S.A. zbiera wyłącznie dane podane przez użytkownika dobrowolnie podczas
rejestracji i przetwarza je wyłącznie za zgodą użytkownika.
3. SKG S.A. niezwykle poważnie podchodzi do kwestii ochrony prywatności. Nie
udostępnia, nie sprzedaje ani nie wydzierżawia danych kontaktowych innym
podmiotom gospodarczym.
4. Uzyskane dane SKG S.A. będzie wykorzystywać wyłącznie w celu obsługi
transakcji zakupu, odpowiedzi na pytania użytkownika, a także analizy
statystycznej zachowań klientów na naszej stronie.
5. Przekazane SKG S.A. dane osobowe mogą być w każdej chwili poprawione,
zmienione lub usunięte na żądanie użytkownika zgłoszone e-mail, faksem lub
drogą pocztową.
6. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest
zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez użytkownika. Każdy
użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez serwis
listów elektronicznych.
7. Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies („ciasteczka”), które mogą służyć
identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z naszej strony w
celu poprawnego jej wyświetlenia.

8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia
dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i
uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik
może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za
pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o
każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9. SKG S.A. stosuje środki ostrożności — w tym środki administracyjne, techniczne
i fizyczne — w celu ochrony danych osobowych użytkownika oraz danych
wprowadzanych przez użytkownika do systemu przed utratą, kradzieżą i
niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem osób niepowołanych, ujawnieniem,
modyfikacjami i zniszczeniem.
10. SKG S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności poprzez
opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej stronie.

