Prywatność
Nasza polityka prywatności
Poniższe oświadczenie o ochronie prywatności zostało napisane w dniu 13 sierpnia 2018 r. I
odnosi się do strony www.ContractTerminator.pl. Strona internetowa
www.ContractTerminator.pl jest inicjatywą GreenOnline BV (www.greenonline.nl),
zarejestrowana w holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34202424 i o numerze VAT
NL8129.38.124.B01.
W ContractTerminator.pl uważamy, że Twoja prywatność jest bardzo ważna. Dlatego
poświęcamy dużo czasu i uwagi na ochronę Twoich danych. Uważamy również, że ważne jest,
aby poinformować Cię, co robimy z tymi danymi. Zawsze możesz odwiedzić naszą stronę
internetową bez udostępniania swoich danych osobowych.
Korzystasz z naszego generatora, aby pobrać bezpłatne pismo wypowiedzenia? Jeśli tak, Twoje
dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 24 godzin.
Czy korzystasz z naszej usługi wysyłki (z gwarancją wypowiedzenia)? W takim wypadku
zapisujemy Twoje dane, abyśmy mogli przetworzyć Twoje wypowiedzenie w najbardziej
optymalny sposób. Twoje dane są również cenne, gdy masz do nas pytania lub gdy w przypadku
sporu będziemy się kontaktować z daną firmą w Twoim imieniu, by sprawdzić status Twojego
wypowiedzenia.
Ponadto używamy Twojego adresu e-mail, aby wysyłać Ci powiadomienia o Twoich
wypowiedzeniach. Gdy Twoje dane zostają zapisane, robimy to na terenie Unii Europejskiej.
Korzystamy z usług korporacyjnych, które są (częściowo) zlokalizowane poza UE, ale
zapewniamy, że firmy te posiadają certyfikację Tarczy Prywatności UE-USA (EU-US Privacy
Shield Certification).
Aby zmierzyć liczbę odwiedzających tę stronę, korzystamy z licznika, którego wyniki są
wykorzystywane wyłącznie w formie zbiorczej i niemożliwej do identyfikacji. Zebrane dane
osobowe nigdy nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim. Jednak w niektórych
przypadkach, na przykład, jeśli wymaga tego prawo, może to być przedmiotem wyjątkowych
okoliczności.
W dowolnym momencie możesz wysłać pisemną prośbę o usunięcie danych z naszych
rejestrów. W tym celu należy wysłać żądanie na następujący adres e-mail:
kontakt@ContractTerminator.pl. W takim przypadku ContractTerminator.pl nie będzie w stanie
przetworzyć wypowiedzeń wykonanych wcześniej przez użytkownika, którego dane zostaną
usunięte z naszej bazy danych.

