Korzystanie ze strony internetowej Kieleckiej Szkoły Jazdy (http://www.szkolajazdy.kielce.pl/), zwanej
dalej „szkołą”, jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki Prywatności.
Administratorzy witryny Kieleckiej Szkoły Jazdy szanują prawo użytkowników do prywatności. Z tego
powodu, na naszej stronie internetowej stosujemy rozwiązania techniczne, umożliwiające ochronę
prywatności osób korzystających z naszego serwisu.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej na naszej
stronie internetowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Kielecka Szkoła Jazdy przetwarza dane kursantów, wyłącznie dobrowolnie przez nich udostępnione.
Szkoła nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych kursantów, za wyjątkiem
sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów
uprawnionych. Kielecka Szkoła Jazdy może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz
zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwis.
Dane zbierane podczas zapisów na kurs
Aby móc zapisać się na kurs korzystając z naszej strony internetowej, konieczne jest wypełnienie
specjalnego formularza zapisu. Kursant zostanie poproszony o podanie następujących danych:
-Imię i nazwisko,
-Dane teleadresowe,
-Adres e-mail.
Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są następujące dane: adres IP,
typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca internetowy, typ przeglądarki itp.

PLIKI COOKIE
Strona internetowa szkoły wykorzystuje ciasteczka (tzw. cookies). Są to niewielkie informacje
wysyłane przez nasz serwis internetowy, które zapisywane są po stronie użytkownika. W „cookies”
znajdują się różne informacje niezbędne do wygodnego korzystania z naszego serwisu. Dzięki nim
korzystanie z naszej strony internetowej jest łatwiejsze i przyjemniejsze.
Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka celem przechowywania:



preferencji wyglądu i zachowania strony,
danych wykorzystywanych przy formularzu zapisów na kurs,



danych tymczasowych niewrażliwych do realizacji poszczególnych funkcji serwisu i
zabezpieczeń np. przeciwko botom.

Korzystanie z ciasteczek na naszej stronie jest dobrowolone. Możesz wyłączyć ciasteczka w
ustawieniach swojej przeglądarki, a także zaznajomić się z ich zawartością przy wykorzystaniu
mechanizmów samej przeglądaki internetowej.
Poniżej przedstawiamy tematy pomocy dotyczące ciasteczek dla czterech najpopularniejszych
przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Opery:





Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/
oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.

