Ochrona prywatności
Dane osobowe
Dane osobowe podane w formularzach w tym serwisie internetowym są wykorzystywane
przez POLONIA Tv Studio. lub współpracujące z nią organizacje jedynie w celach, o których
użytkownik został poinformowany podczas zbierania danych. POLONIA Tv Studio nie
przekazuje tych danych nikomu innemu, chyba że 1) jest to konieczne, by na prośbę
użytkownika zapewnić mu określoną usługę, przy czym jest on o tym informowany,
2) ujawnienie przechowywanych informacji jest wymagane przez prawo, pomoże wykryć czy
udaremnić oszustwo albo pozwoli rozwiązać problemy dotyczące bezpieczeństwa i problemy
techniczne. Dane osobowe w żadnym wypadku nie są sprzedawane ani użyczane.
Adres e-mail
Adres e-mail podany podczas tworzenia konta dostępu do serwisu będzie służył do kontaktu
w związku z kontem użytkownika. Jeśli na przykład ktoś zapomni swojej nazwy użytkownika
lub hasła i poprosi o pomoc w zalogowaniu się, potrzebne informacje zostaną wysłane na ten
adres.
Pliki cookie
Pliki cookie pozwalają zapisać ustawienia, które wybrał użytkownik podczas przeglądania
serwisu. Na przykład w pliku takim może znaleźć się informacja o języku wybranym przez
użytkownika. Dzięki temu, gdy ponownie otworzy ten serwis, wybrana strona zostanie
wyświetlona właśnie w tym języku. W plikach cookie nie są zapisywane ani przechowywane
dane osobowe. Nasz serwis nie zapisuje na komputerach z niego korzystających żadnych
plików !
Aktywne skrypty lub JavaScript
Skrypty są wykorzystywane w celu podniesienia użyteczności serwisu. Przyśpieszają one
dostęp do informacji. Serwis nie posługuje się skryptami do instalowania oprogramowania
w komputerze użytkownika lub gromadzenia informacji bez jego wiedzy.
Niektóre części serwisu działają poprawnie tylko w przeglądarkach, które mają uaktywnioną
obsługę aktywnych skryptów lub JavaScript. Większość przeglądarek pozwala uaktywnić lub
wyłączyć tę opcję dla wybranych stron. O tym, jak włączyć obsługę skryptów dla wybranych
stron, można dowiedzieć się z pliku pomocy danej przeglądarki.
Gdyby w przyszłości okazała się konieczna zmiana naszej polityki prywatności, wszelkie
informacje o wprowadzonych zmianach zostaną opublikowane na tej stronie, tak by każdy
mógł się dowiedzieć, jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

