Polityka prywatności i plików cookies

Respektujemy potrzebę zachowania poufności informacji oraz danych osobowych, jakie nam Państwo
przekazujecie. Przekazując nam informacje dotyczące Państwa oraz Państwa dane osobowe, wyrażają
Państwo zgodę na ich przetwarzanie.
Firma TecSolum ceni prywatność Klientów, partnerów i użytkowników naszej strony internetowej i
działa zgodnie z wszelkimi regulacjami prawnymi związanymi z ochroną danych osobowych. .
Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z poniżej przedstawioną Polityką. Niniejszy
regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich danych osobowych przekazanych nam przez Państwa
za pośrednictwem naszej Strony.
Oświadczamy również, że nie przekazujemy, nie użyczamy i nie sprzedajemy danych osobowych
innym podmiotom bez zgody Klienta, za wyjątkiem sytuacji, kiedy będzie wymagało tego
obowiązujące prawo. Dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej traktowane są przez
naszą firmę jako dane poufne.
Dla zachowania najwyższych standardów sieciowych, chcemy poinformować, jakie informacje
pozyskujemy za pomocą naszej strony internetowej i jak je wykorzystujemy.
Logi serwera: Serwer strony internetowej zapisuje Państwa adres IP w standardowym logu
serwera. Loginów serwera używamy dla diagnozowania problemów z naszym serwerem, badania
sposobu użytkowania naszej strony, prowadzenia statystyk oraz do poprawy jej funkcjonowania. Logi
IP nie zawierają żadnych Państwa danych osobowych.
Korzystanie z usług innych firm (3rd party service providers)
Do analizy ruchu na naszej stronie oraz stopnia jej wykorzystania wykorzystujemy narzędzia Google
Analytics oraz Salesmanago. Te pliki typu cookie są używane do celów statystycznych (analiza ruchu w
ramach witryny), a firma TecSolum może gromadzić informacje o wizytach użytkownika strony na
innych stronach internetowych korzystających z usług tego samego rodzaju.
Pliki cookies
Cookies (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe pochodzące z witryny www zapamiętywane przez
przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas
przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.
Cookies używane są w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz w celu gromadzenia
danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron
internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny.
Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w
przeglądarce ich akceptację, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą
usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej.
Dane z formularza kontaktowego: W formularzu prosimy o podanie nazwy firmy lub imienia i
nazwiska, telefonu oraz adresu e-mail osoby zainteresowanej kontaktem z naszą firmą. Dane te są
pobierane i przechowywane wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem w związku z
przedstawieniem naszej oferty, weryfikacją świadczonej przez nas usługi lub innym tematem, który
podali Państwo w formularzu. Jeżeli dane te zostaną wykorzystane do wysyłki mailowej reklamującej
naszą firmę lub informującej o naszych propozycjach współpracy i nie wyrażą Państwo na to dalszej

zgody to zawsze istnieje możliwość zrezygnowania z otrzymywania podobnych informacji w
przyszłości.
Dane z formularza rekrutacji do pracy: W formularzu prosimy o podanie imienia i nazwiska,
telefonu oraz adresu e-mail osoby chcącą wziąć udział w procesie rekrutacji w naszej firmie. Dane te
są pobierane i przechowywane wyłącznie w na potrzeby rekrutacji celu skontaktowania się z
Państwem, w związku z prowadzoną rekrutacją, na numer który podali Państwo w formularzu..
Przesyłając formularz kontaktowy i rekrutacyjny wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie,
przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych danych osobowych w celach statystycznych i
rekrutacyjnych, jak również w celu udostępnienia innych usług oferowanych przez Industrial Brush
Manufacturers sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych jest: Industrial Brush Manufacturers sp. z o.o.. z siedzibą w ul. Polna 21a,
Komorniki, 55-300 Środa Śląska – Właściciel Serwisu www.tecsolum.com Na zasadach przewidzianych
przepisami o ochronie danych osobowych. Użytkownicy Serwisu mają prawo do wglądu do swoich
danych oraz ich poprawiania. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności

Korzystając ze strony www.tecsolum.com akceptujecie Państwo naszą politykę prywatności. Firma
TecSolum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie,
aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej z zachowaniem
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony prywatności lub zasad polityki
prywatności stosowanych na tej stronie prosimy o kontakt z naszą firmą.

