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POLITYKA PRYWATNOŚCI
stosowana przez Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o.
Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających internetowy serwis
www.vade.com.pl Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. (zwana dalej Vademecum
Sp. z o.o. ) informujemy, że Państwa dane osobowe, przekazywane dobrowolnie w formularzach
rejestracyjnych, przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego,
a w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
Administratorem przekazanych danych jest wyłącznie Vademecum – Konferencje i Szkolenia
Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Aleja Piastów 11/2, 52-424 Wrocław, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000079530 prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Mogą Państwo przeglądać serwis www.vade.com.pl bez konieczności informowania Vademecum
Sp. z o.o. o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą
przekazania swoich danych osobowych za pośrednictwem dowolnego z dostępnych na stronie
serwisu formularzy, przestają Państwo być dla nas użytkownikami anonimowymi. Podając swoje dane
osobowe zgadzają się Państwo na zbieranie i używanie ich przez Vademecum Sp. z o.o., w sposób
zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych.
Aby lepiej dostosowywać treści i strukturę serwisu www.vade.com.pl do Państwa potrzeb, na
stronach naszego serwisu stosowane są mechanizmy cookies.
Jakie informacje gromadzone są za pomocą cookies? Miedzy innymi adres IP używany przy łączeniu
się Państwa urządzenia (komputer, laptop, telefon tablet) z Internetem oraz inne stosowane
w Internecie znaczniki informacji, z których korzystamy jedynie podczas Państwa odwiedzin
w serwisie www.vade.com.pl. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia
na dowolną stronę serwisu www.vade.com.pl, nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu,
z którego Państwo korzystacie, pomagają obserwować ruch osób odwiedzających serwis
www.vade.com.pl i umożliwiają dostosowanie wyświetlania najlepiej dopasowanych informacji
o szkoleniach do zainteresowań użytkowników.
Istnieje możliwość wyłączenia w Państwa przeglądarce opcji powiadamiania o otrzymywanych
plikach cookies – wówczas nie będziecie Państwo otrzymywać plików cookies z naszej strony. Jak to
zrobić w praktyce? W Internecie można znaleźć wiele poradników dotyczących zarządzania plikami
cookies, np. https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka.
Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego www.vade.com.pl są zastrzeżone.
Serwis www.vade.com.pl zawiera elementy chronione prawem autorskim. Żadna część serwisu nie
może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części bez uprzedniej, pisemnej zgody.
Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.12.2015 r.
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