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Polityka Prywatności
Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat ochrony prywatności. Szczegółowe
informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie. Niniejsza Polityka
Prywatności obowiązuje od 04.10.2017 r. i może być zmieniana odpowiednio jak Regulamin – stanowi
jego część. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zostało zastąpione
określeniem „Ty”, a Operator określeniem „My“.

I. BEZPIECZEŃSTWO
1. Dostęp do Konta jest szyfrowany kluczem 256 bitowym SSL.
2. Nie zaleca się ustawiać przeglądarki w taki sposób by zapamiętywała Hasło.
3. Zaleca się wylogować po zakończeniu korzystania.
4. Nie zaleca się korzystania z publicznych sieci WiFi.
5. Nie zaleca się korzystania z urządzeń, które nie należą do Ciebie lub są współdzielone z osobami
trzecimi.
6. Umieszczaj kod Java Scirpt tylko przekazany przez Nas. Nie wprowadzaj w nim samodzielnie modyfikacji.

II. NOTYFIKACJE
1. Powiadomienia w LeadReactor są domyślnie włączone. Możesz je wyłączyć w ustawieniach. Powiadomień systemowych nie można wyłączyć.
2. Notyfikacje wysyłane przez Nas e-mailem dotyczą wyłączeń powiadomień systemowych.
3. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, możemy wysyłać informacje o
ofertach. Informacja o zmianie wysokości Cennika i opłat nie wymaga udzielenia zgody. Wysłanie
informacji następuje na podstawie realizacji Umowy.

III. GEOLOKALIZACJA
1. Możliwe jest skorzystanie przez Nas z automatycznej geolokalizacji na potrzeby analityki Google
Analytics.

IV. COOKIES
1. Cookies nie umożliwiają nam ani osobom trzecim dostępu do Twojego urządzenia. Są to niewiel-
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kie informacje o tym w jaki sposób korzystasz z Internetu i przekazywane do przeglądarek internetowych, a następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy
każdorazowym połączeniu z LeadReactor.
2. Korzystamy z tzw. cookies technicznych, które umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji
komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień. W ten sposób utrzymujemy sesję logowania
oraz zapamiętujemy wybrany język.
3. Korzystamy z innych cookies jak Google Analytics (https://www.google.com/analytics/terms/pl.html). Dzięki temu mamy możliwość badania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, z którego łączyasz się z LeadReactor. Pomaga to
w szybszym i lepszym wyświetlaniu stron. Dodatkowo analizujemy w jaki sposób trafiłeś na stronę,
jakie elementy są najczęściej klikane, co jest wyszukiwane w witrynie i przeglądarce Google przed
wejściem na LeadReactor (pozwala to na dobór słów kluczowych).
4. Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcesz, aby
cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie
opcje prywatności w przeglądarce).
5. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej może wpłynąć na sposób wyświetlania
się LeadReactor i może uniemożliwić poprawne działanie, w tym dostępność Usług.
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