POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI
TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe swoich
Klientów, jak również Klientów potencjalnych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych
osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 833.
TAKTO Finanse zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom
technicznym oraz organizacyjnym, w szczególności aby były poprawne i przetwarzane w sposób
zgodny z prawem, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób
niezgodny z tymi celami, dokładne i aktualne, przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi
osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania oraz
bezpiecznie przechowywane.

PLIKI COOKIES
Informujemy, że w naszym serwisie stosujemy pliki cookies seryjne, które są plikami
tymczasowymi i pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej
lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Dalsze pozostanie w naszym serwisie oznacza, że użytkownik akceptuje politykę stosowania
plików cookies obowiązującą w serwisie. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą
ustawień swojej przeglądarki internetowej.







Serwis taktofinanse.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookie.
Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
o dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika
oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości.






Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator serwisu taktofinanse informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu
reklamodawców oraz partnerów.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest TAKTO Finanse spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 58- 68 wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI
Gospodarczy pod nr KRS 0000595762, o kapitale zakładowym 1 100 000,00 PLN w całości
wpłaconym, NIP 8951852770, REGON 020114060.

