
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Wydawcą portalu www.polskiprzemysl.com.pl jest AF Media z siedzibą przy ul. Pienistej 75, 94-109 

Łódź

2. AF Media zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych w portalu, newsletterach i w mailin-
gach rozsyłanych do użytkowników.

3. Dane użytkowników zebrane podczas rejestracji mają charakter dobrowolny. Tym samym użytkownik 
wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingo-
wych w tym umieszczanie ich w bazach danych AF Media, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Równocześnie 
wyraża zgodę na otrzymywanie od AF Media informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Usta-
wy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), na podany 
w formularzu adres poczty elektronicznej.

4. Dane użytkowników zebrane podczas rejestracji nie są udostępniane przez AF Media osobom/pod-
miotom trzecim. AF Media zastrzega jednak, że w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa 
przez danego użytkownika może udostępnić wspomniane dane dotyczące jego osoby odpowiednim 
organom państwowym w sytuacji, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądowy.

5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 
z późniejszymi zmianami) AF Media zapewnia użytkownikom portalu możliwość wglądu do swoich 
danych oraz ich poprawiania. Dodatkowo, na wniosek użytkownika dane te mogą zostać w każdej 
chwili usunięte z bazy AF Media. Użytkownik może również w dowolnej chwili zamówić lub zrezygno-
wać z subskrypcji newslettera bądź prenumeraty, alertów i/lub innych usług wymagających rejestracji.

6. Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej mogą być automatycznie zbierane dane doty-
czące Państwa wizyty np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjne-
go itp. Dane zbierane są w celach statystycznych i nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim. 
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Państwa przeglą-
darki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Państwu wyświetlić. Ciasteczka 
nie zawierają żadnych danych osobowych.

7. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej po-
lityki prywatności na portalu polskiprzemysl.com.pl . Zmiana będzie wiążąca, nie zwalnia zatem Pań-
stwa od systematycznego odwiedzania strony z polityką prywatności, by na bieżąco przeglądać jej bie-
żące zapisy.


