Polityka Prywatności Locon Sp. z o. o.
Locon Sp. z o.o. (Locon) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdego klienta Locon i użytkownika serwisów oraz subskrypcji należących do Locon Sp. z o. o.
obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie
http://locon.pl/Polityka_Prywatnosci.pdf
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Locon nie sprzedaje i nie
udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich
serwisów i czasopism.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować
subskrypcji należących do Locon Sp. z o. o. oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez
Locon Sp. z o. o.
Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do Locon Sp. z o. o. możesz zostać poproszony o podanie
niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o
które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, adres e-mail i numer telefonu
komórkowego. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych
osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i korzystania z
naszych usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
Subskrypcja bezpłatnych newsletterów
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Locon Sp. z o. o.
wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są
obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów. Adres email jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię
pozwala Locon Sp. z o. o. zwracać się do czytelników po imieniu.
Niezapowiedziane Wiadomości
Locon Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom,
których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem
niezapowiedzianych wiadomości Locon Sp. z o. o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do
jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne
listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje,
reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w
dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Locon Sp. z o. o. Informacje
komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość.
Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Locon przy okazji wysyłania komentarzy do
artykułów, odpowiedzi na forum, odpowiedzi na maila itp. są dostępne dla wszystkich
odwiedzających strony zawierające te dane. Locon Sp. z o. o. nie ma możliwości zabezpieczenia Was
przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam
nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
Cookies (Ciasteczka)
Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową, które
gromadzą dane takie jak rodzaj przeglądarki, system operacyjny, odwiedzone strony internetowe,
godziny odwiedzin, oglądane treści, oglądane reklamy oraz inne informacje o strumieniu danych.
Wykorzystujemy pliki cookie, aby dopasować nasze strony internetowe do Państwa indywidualnych
potrzeb, świadczyć lepsze, bardziej spersonalizowane usługi. Pliki cookie pozwalają nam także
monitorować ruch na naszych stronach internetowych, w tym odwiedzane podstrony, liczbę
odwiedzających oraz ścieżki ruchu.
Obsługę plików cookie na swoim komputerze, telefonie komórkowym albo innym urządzeniu można
włączyć lub wyłączyć. Większość przeglądarek internetowych umożliwia akceptowanie lub
blokowanie konkretnych plików cookie lub ich rodzajów, a także blokowanie lub usuwanie wszystkich
plików cookie. Zależy to od danej przeglądarki internetowej. Aby skorzystać z tej funkcji, należy
zapoznać się z instrukcją obsługi danej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że
ograniczenie lub blokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron
internetowych.
Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i
subskrypcjach należących do Locon.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące niniejszej Polityki albo chcą Państwo
uzyskać wgląd w zgromadzone przez nas Dane osobowe, prosimy skontaktować się ze Specjalistą ds.
Prywatności pod adresem: biuro@locon.pl

