Polityka prywatności nf.pl
W nf.pl cenimy Twoją prywatność i Twoje dane osobowe. Tutaj dowiesz się jakie dane na Twój temat
gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy i wykorzystujemy.
Podmiotem odpowiedzialnym za przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w nf.pl jest
właściciel i Administrator Portalu – Nowoczesna Firma S.A. Digital Knowledge Village, ul. Puławska
465, 02-844 Warszawa.
Poniższy dokument opisuje Politykę prywatności Nowoczesna Firma S.A.. Odwiedzając nasz serwis
akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.

Jakie informacje zbieramy?
Zbierane przez nas informacje o Użytkownikach serwisu służą jak najlepszemu zaspokojeniu ich
potrzeb. Zbieramy następujące rodzaje informacji:

Informacje podane przez Użytkownika:
Informacje, które nam przekazujesz mogą zawierać dane osobowe m.in. takie jak adres e-mail, imię,
nazwisko, adres Firmy oraz stanowisko. Zawsze określiliśmy dane, których podanie jest niezbędne w
celu świadczenia konkretnej Usługi.

Informacje zbierane automatycznie:
Zbieramy i przechowuje dane dotyczące Twojego sposobu korzystania z naszego serwisu.
Gromadzone dane są wykorzystywane do rozszerzenia oferowanych przez nas funkcjonalności.
Zbierane dane to:
• adres IP używany przez Użytkownika, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny,
rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego
rozwiązywania zgłaszanych problemów;
• odwiedzane przez Użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach
statystycznych;

Wykorzystanie „ciasteczek”
„Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika w
celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania
historii działań podejmowanych przez Użytkownika na stronach Portalu nf.pl.
„Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania im
danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w serwisie. W sekcji pomocy w
większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę
„ciasteczek”, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik może w pełni wykorzystać oferowane przez serwis
funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.

Udostępnianie informacji innym podmiotom w przypadku wyboru Treści
Premium
W zamian za dostęp Użytkowników do Treści Premium, udostępniamy Twoje dane naszym partnerom
biznesowym - Firmom dodającym materiały, a w przypadku Ofert – Firmom, które umieściły Oferty.
Pamiętaj jednak, że zawsze dajemy Ci wybór, większość Portalu nf.pl dostępna jest w wersji
standardowej. Twoje dane udostępniamy w zamian za dostęp do dodatkowych funkcji. Wyrażenie
zgody na przekazanie danych osobowych należy do Ciebie.

Bezpieczeństwo informacji
Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika.
Staramy się zapewnić maksymalną ochronę danych identyfikujących Użytkownika i znacząco utrudnić
przechwycenie dostępu do jego danych.

Widoczność aktywności oraz treści dodawanych przez Użytkowników
Twoja aktywność oraz Treści jakie dodajesz są widoczne dla innych Użytkowników. Twoja aktywność
oraz dodawane Treści będą widoczne w ramach zamówionych usług, tj. generowania leadów oraz
Prospektów biznesowych.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
W każdej chwili masz prawo do wglądu, usunięcia oraz poprawienia swoich danych osobowych.

Odpowiedzialność
Więcej na temat odpowiedzialności znajdziesz w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną
Portalu nf.pl

Niniejsza „Polityka prywatności” jest załącznikiem Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną
Portalu nf.pl.

Polityka Cookies
Niniejsza Polityka Cookies ma zastosowanie do serwisów Portalu nf.pl.
„Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku
komputera Użytkownika w celu przechowywania informacji, służących do identyfikowania Użytkownika
bądź zapamiętywania historii działań, podejmowanych przez niego w serwisie.

Administrator danych
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r. Nr
171, poz. 1800 ze zm.) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym
Użytkownika pliki „cookies” jest Nowoczesna Firma S. A.

Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do „cookies”
Pliki „cookies” wykorzystywane są przez nas w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) budowania potencjału reklamowego, co pozwala nam lepiej zrozumieć upodobania, preferencje
oraz zainteresowania Użytkownika.
Przechowywanie plików „cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do
„cookies” za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi.
Przechowywanie plików „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania zgody
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zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub
konfiguracji usługi. Rekomendujemy pozostawienie serwisu bez zmiany ustawień dotyczących
„cookies”, ponieważ wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia a
nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie
przechowywania przez nas jego „cookies” lub uzyskiwania do nich dostępu i nie chce korzystać ze
spersonalizowanego serwisu, może w tym celu w każdym momencie zrezygnować z zapisywania
plików „cookies” w swojej przeglądarce.

Jak zrezygnować z zapisywania plików „cookies”
Jeśli chcesz zrezygnować z zapisywania plików cookies, wybierz przeglądarkę z której korzystasz i
postępuj zgodnie ze wskazówkami:

Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Mozzila Firefox- http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85cz…

Google Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari - http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

Niniejsza Polityka Cookies jest załącznikiem Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną
Portalu nf.pl.

