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Polityka prywatności i zasady stosowania
cookies na stronie leubuzzi.pl
Aby zapewnić użytkownikom wygodę przeglądania strony leubuzzi.pl (“Serwisu”), witryna
używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz na to zgodę.

Polityka cookies
Czytając, przeglądając czy używając Serwisu, akceptujesz zasady zawarte w Polityce
znajdujące się na tej stronie.
Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce. Każdą osobę
wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis (lub jego część) obowiązuje aktualna Polityka
cookies.

Właściciel Serwisu
Stowarzyszenie Leubuzzi
ul. Grunwaldzka 36,
69-220 Ośno Lubuskie;
NIP: 5981651655;
REGON: 521212871

Dane osobowe
W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych
osobowych m.in. poprzez wypełnienie formularzy. Przysługuje Ci pełne prawo wglądu w
nie, modyfikację, a także ich usunięcie. W tym celu prośbę kieruj na adres:
stowarzyszenie@leubuzzi.pl

Zawsze wymagamy podania tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu.
Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której one dotyczyły.

Jakie dane osobowe gromadzimy?
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego
identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe i informacje na temat dostępu
do naszej witryny internetowej. Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do
następujących kategorii:
● Imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu;
● Informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej;
● Komunikacja z użytkownikiem lub skierowana do nas przez użytkownika za
pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz
przez telefon.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane
do komputera użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub
umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe dla komputera i dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem
działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one
zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
● dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają
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● rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
● tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
● korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości:
● ochrony prywatności naszych Użytkowników, stosujemy m.in. Opt In Cookie zgodnie
z inicjatywą „Do Not Track”, pozwalającym naszym Użytkownikom wypisać się z
konkretnych typów śledzenia przeglądania stron.
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004
r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa
urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator serwisu/witryny – Stowarzyszenie
Leubuzzi, ul. Grunwaldzka 36, 69-220 Ośno Lubuskie, NIP: 5981651655; REGON:
521212871

Wyłączenie odpowiedzialności
Chociaż dołożono wszelkich starań, by informacje na tej stronie były jak najbardziej
prawidłowe, Stowarzyszenie Leubuzzi nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Materiały
mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni
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