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Biura Tłumaczeń Hermeneus
Biuro Tłumaczeń Hermeneus prezentuje politykę ochrony prywatności wyjaśniającą sposób
gromadzenia, przetwarzania i korzystania z informacji o użytkownikach korzystających z
serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.hermeneus.pl, prowadzonego
przez Biuro Tłumaczeń Hermeneus Agnieszka Opałko z siedzibą w Żółwinie, ul. Bajkowa 3.
Biuro Tłumaczeń Hermeneus (dalej zwana również Hermeneus) zobowiązuje się do
poszanowania prywatności użytkowników w Internecie, a także zapewnia, że dołoży
wszelkich starań by powierzone dane osobowe zostały właściwie zabezpieczone.
Korzystanie ze strony www.hermeneus.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
wszelkie warunki przedstawione w polityce prywatności.
Wyrażenie zgody na gromadzenie danych osobow ych i
przetwarzanie danych
Hermeneus przetwarza dane osobowe jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody na takie
działanie przez użytkowników. Podanie danych osobowych firmie Hermeneus jest całkowicie
dobrowolne. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych obejmuje takie dane jak: imię
i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Hermeneus zobowiązuje się podjąć wszelkie środki
mające na celu ochronę danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem oraz
ujawnieniem ich osobom trzecim.
Dane osobowe są objęte ochroną zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 , poz. 926 z późn. zm.). Hermeneus informuje, że dane
osobowe zbierane poprzez zamieszczone w serwisie internetowym formularze kontaktowe
będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do obsługi strony internetowej firmy
Hermeneus oraz przygotowania oferty tłumaczeń, o ile użytkownik nie wyraził dodatkowo
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Gromadzone i
przetwarzane dane nie zostaną przekazane osobom trzecim, czy też innym firmom lub
podmiotom bez zgody danej osoby, chyba że ustawa stanowi inaczej, w szczególności z
zastrzeżeniem
art. 23 ust. 1 pkt. 2-5 ustawy o ochronie danych osobowych.
Informujemy, że każdy użytkownik strony internetowej firmy Hermeneus, który powierzył jej
swoje dane osobowe, ma prawo do kontroli przetwarzania, poprawiania i uaktualniania
swoich danych osobowych, a także żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania oraz ich usunięcia.
Informujemy także, że na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu
e-mail w celu otrzymywania informacji handlowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Hermeneus
informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.

Niezapowiedziane wiadomości e -mail
Hermeneus zastrzega sobie prawo do wysyłania do użytkowników niezapowiedzianych
wiadomości e-mail, związanych bezpośrednio z ich aktywnością na stronie www tzn.:
skorzystanie z formularza kontaktowego, przesłanie zamówienia, czy też formularza wyceny
(np. odpowiedź na zapytanie, potwierdzenie wpłynięcia zamówienia itp.).
Pliki „cookies”
Hermeneus korzysta z plików „cookies”, czyli niewielkich plików tekstowych, zapisywanych
na komputerze internauty, które są niezbędne do utrzymania sesji oraz sporządzania
statystyk odwiedzalności serwisu. Pliki „cookies” nie gromadzą danych osobowych
użytkowników.
Każdy internauta może skasować pliki „cookies” w sposób opisany w przeglądarce
internetowej, jednak może to wpłynąć na prawidłowość działania serwisu internetowego
Hermeneus.
Prawo własności
Hermeneus zastrzega sobie prawa własności intelektualnej do treści, formy, tekstów, a także
oprogramowania zamieszczanych na stronie www.hermeneus.pl. Kopiowanie i zapisywanie
strony internetowej, umieszczonej na niej treści i zdjęć oraz wszelkich innych jej elementów
składowych, a także wyświetlanie ich w celach prezentacji, w całości lub w fragmentach jest
dopuszczalne wyłącznie w ramach własnego użytku osobistego oraz dozwolonego użytku
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz.
631, z późn. zm.). Działanie wykraczające poza powyższe ustalenia wymagają uprzedniego
wyrażenia zgody przez Hermeneus.
Przekierowania do strony Hermeneus
Zamieszczanie linków, przekierowań do strony internetowej Hermeneus na innych stronach
nie jest dopuszczalne bez uprzedniego wyrażenia zgody przez Hermeneus.
Zastrzeżenia prawne
Hermeneus zastrzega sobie prawa do zmiany w dowolnym czasie i zakresie zapisów
dotyczących korzystania z strony.
Zmiany w polityce ochrony prywatności
Hermeneus będzie informował o zmianach dokonanych w polityce ochrony prywatności,
wynikających z wprowadzenia zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych i
stosowanych rozwiązań informatycznych na stronie www.hermeneus.pl.

