Polityka Prywatności
Zależy nam, aby każdy, kto korzysta z naszej witryny miał pewność, że w najmniejszym stopniu
nie naruszamy, ani nie zamierzamy naruszać jego zaufania i prawa do prywatności. Dlatego
przedstawiamy Państwu naszą Politykę Prywatności.

1. Gromadzenie danych w witrynie Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
www.mcbrie.com
Dane osobowe będą przetwarzane przez Polskie Media Cyfrowe Sp. z o.o. wyłącznie w celu
świadczenia usług objętych ofertą Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, w
tym drogą elektroniczną lub nawiązania z Państwem kontaktu w celu przystąpienia do świadczenia
usług.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może
uniemożliwić kontakt z Państwem lub utrudnić należyte świadczenie usług przez Polskie Media
Cyfrowe Sp. z o.o.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych wymaga udzielenia przez Państwa zgody, na podstawie
art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ("Ustawa").
Naszą politykę prywatności i zaufania opieramy na następujących rozwiązaniach:

•
•
•

ograniczenie ilości zbieranych danych osobowych i ich ochrona,
ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą,
prawo każdego do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i usuwania.

Użytkownicy, którym zależy tylko na przeglądaniu opublikowanych na stronie www.mcbrie.pl treści
i dostępnych materiałów, nie zgłaszający chęci udziału w szkoleniu – mogą pozostawać
anonimowymi gośćmi.
Zgłaszając chęć uczestnictwa w szkoleniu za pomocą formularza zgłoszenia online lub subskrybując
newsletter przekazują nam Państwo dane osobowe.
Informacje osobiste o Użytkownikach są gromadzone i przetwarzane w witrynie Międzynarodowego
Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji są wyłącznie do naszego użytku oraz są chronione przed
nieuprawnionym dostępem osób trzecich
Przekazanie tych informacji osobom trzecim może się zdarzyć tylko w przypadkach oraz pod
warunkami określonymi poniżej:
•

jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa,

•

gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez
użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to
nastąpiło za pośrednictwem witryny Międzynarodowego Centrum Badań, Rozwoju i
Edukacji,

•

jeżeli wymaga tego promocja oferty Międzynarodowego Centrum Badań, Rozwoju i
Edukacji.

2. Przeglądanie witryny

Każdy kto odwiedza witrynę www.mcbrie.com

pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia

jedynie ślad w dziennikach systemowych (tzw. logach). Zawierają one między innymi daty połączeń
i identyfikatory komputerów wywołujących witrynę. Informacje te są wykorzystywane jedynie do
celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami.
Może się jednak zdarzyć, że aby uzyskać dostęp do niektórych usług (np. subskrypcja newslettera
lub

zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu za pomocą formularza zgłoszenia online)

Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych. W takich sytuacjach Użytkownik ma
prawo wyboru czy chce ujawnić swoje dane czy też nie.
3. Prawo podglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

4. Używanie "cookies" (ciasteczek)
Z witryny Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji wysyłane są do komputerów osób
ją odwiedzających i zapisywane na ich dyskach małe pliki tekstowe zwane "cookies" ("ciasteczka").
W plikach tych znajduje się identyfikator połączenia z naszą witryną oraz informacje o niektórych
wykonanych podczas odwiedzin działaniach (np. o głosowaniu w dostępnych sondach). Pliki te
nigdy nie są wykorzystywane przez nas do zbierania poufnych danych. Każdy może je przeczytać,
sprawdzając

ich

zawartość.
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Niektóre operacje, np. głosowanie, wymagają włączenia obsługi cookies. Wyłączenie informacji
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5. Ochrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą
Nie przesyłamy Użytkownikom żadnych niepożądanych, niezapowiedzianych, informacji czy
materiałów, ani też tzw. "nieoczekiwanych wiadomości". Jedynymi informacjami, które użytkownik
może otrzymać w związku ze swoją aktywnością w witrynie są:

•
•
•

powiadomienie otrzymania wypełnionego przez Państwa formularza zgłoszenia na szkolenie
odpowiedź na przesłane przez Państwa zapytanie ofertowe,
informacja o usługach, promocjach, wydarzeniach Polskie Media Cyfrowa Sp. z o.o. oraz
podmiotów z którymi Polskie Media Cyfrowe Sp. z o.o. współpracują.

Natomiast każdemu, kto chce otrzymywać systematycznie informacje o nowościach w witrynie,
wprowadzonych zmianach, przygotowywanych projektach, proponujemy zamówienie naszego
newslettera

(subskrypcję).
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6. Zmiany w Polityce prywatności i zaufania. Informacja kontaktowa
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności

bez obowiązku

powiadamiania o tym Użytkowników.
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Użytkowników. Ten dokument zawsze zawiera aktualną Politykę Prywatności.
W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności
jesteśmy do dyspozycji Użytkowników.

Kontakt e-mail: administrator@mcbrie.pl

