
Warszawa, dnia 12.04.2016

Polityka Prywatności Atlanta A.M. Sp. z o.o.

1. Deklaracja

Zasadą Atlanta A.M. Sp. z o.o. jest przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa 

dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Kontynuując przeglądanie naszych 

strony i korzystanie z naszych serwisów, akceptujesz naszą politykę prywatności a m.in. 

używanie tak zwanych "ciasteczek". 

2. Ciasteczka

W serwisach internetowych Atlanta A.M. Sp. z o.o. w celu uwierzytelniania i zapewnienia 

wygody użytkowników wykorzystywane są tzw. „ciasteczka”. „Ciasteczka” to niewielkie 

informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane przez przeglądarkę 

internetową po stronie użytkownika. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany 

ustawień dotyczących „ciasteczek” w swojej przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz zgody na 

wykorzystywanie „ciasteczek” przez nasze serwisy - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

3. Ochrona danych osobowych

Zasadniczo mogą Państwo odwiedzać i korzystać z naszej strony internetowej  nie będąc 

jednocześnie zidentyfikowanym oraz nie musząc podawać żadnych danych osobowych. 

Poprzez wypełnienie i przesłanie jednego z takich zapytań zgadzają się Państwo na 

wykorzystywanie danych zgodnie z tym oświadczeniem. Uzyskane od Państwa dane osobowe

będą wykorzystywane wyłącznie do przekazania Państwu odpowiedzi lub dalszego 

zajmowania się Państwa zapytaniem. 

Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane osobom trzecim ani sprzedawane bądź 

wypożyczane. Usuwamy Państwa dane tylko wtedy kiedy Państwo tego od nas wymagacie 

bądź jest to ustawowo wymagane. Dane osobowe to zasadniczo wszystkie dane, poprzez 

które mogą zostać Państwo zidentyfikowani.

Warsaw, 12.04.2016



Atlanta A.M. Sp. z o.o. Privacy Policy

1. Declaration

The principle Atlanta A.M. Sp. o.o. It observes applicable laws relating to privacy and 

protection of personal data. By continuing to browse our site and using our services, you 

agree to our privacy policy and inter alia, the use of so-called "cookies" .

2. Cookies

The websites Atlanta A.M. Sp. o.o. to authenticate and ensure the convenience of the users 

are used cookies. Cookies are small pieces of information sent by a web server and stored by

your web browser on the user side. The user has the option to change settings for cookies in

your browser. If you do not agree to the use of cookies by our services - change the settings

of your web browser.

3. Personal data protection

Basically, you can visit and use our website without being identified and without having to 

provide any personal information. Complete and send one of these questions you agree to 

the use of data in accordance with this statement. Obtained from your personal data will 

only be used to provide you with answers or further deal with your inquiry.

Your personal data will not be transferred to third parties or sold or rented. We delete your 

data only when you that you require from us, or is required by law. Personal data is 

essentially all of the data by which you can be identified.


