Polityka Prywatności
Każdego użytkownika serwisu photospoland.com obowiązuje Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.photospoland.com

»

photospoland.com ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum.

»

photospoland.com nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników naszego serwisu.

»

W czasie korzystania z serwisu photospoland.com możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych
poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez photospoland.com lub nawiązanie
współpracy może wymagać podania pełniejszych danych.

» Nasz serwis wykorzystuje formularz zamówień, który umożliwiają Klientom złożenie zamówienia na produkty. Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych.
» Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to niezbędne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia, awarii łączy internetowych itp.).
» Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność,
którą te dane dotyczyły.
» photospoland.com nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających nasze serwisy. Osoby niepełnoletnie nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub
opiekunów.
»

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę Klienta przejmuje PayPal. W tym przypadku tylko system PayPal
zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze PayPal znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

» photospoland.com zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada
i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
» Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości photospoland.com rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).
» Nasz serwis może wykorzystywać „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób
potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
» „Cookies” są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych.
»

Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

»

Użytkownicy mają możliwość modyfikowania swoich danych osobowych.

» Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę zrezygnuj z odwiedzania naszego serwisu i nie nabywaj produktów i usług
oferowanych przez photospoland.com.

