Polityka prywatności game-host.pl
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że
administratorem danych osobowych jest Maciej Karłowicz prowadzący działalność
gospodarczą GAMEHOST MACIEJ KARŁOWICZ z siedzibą w Mińsku Mazowieckim,
kod pocztowy 05-300, przy ul. Płk. Z. Chmieleńskiego 1, NIP: 8222389155, REGON:
520051207, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
adekwatnie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, w sposób zapewniający
odpowiednie bezpieczeństwo.
Gromadzone przez nas dane w celu rejestracji konta oraz realizacji usług:
- imię oraz nazwisko,
- adres e-mail,
- numer telefonu,
- adres IP
Serwis zbiera również informacje opcjonalne, podane dobrowolnie przez użytkownika
takie jak:
- adres (ulica, miasto, województwo, państwo, kod
pocztowy)
Dane nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, a tym bardziej odpłatnie. Dane
przechowujemy tak długo jak jest to niezbędne do realizacji usług i wymagane przez
obowiązujące przepisy prawa. Masz prawo do zmiany, sprawdzenia lub usunięcia
danych osobowych, lecz musisz pamiętać że usunięcie podstawowych danych jest
równoznaczne z zaprzestaniem/rezygnacją korzystania z naszych usług, ponieważ
bez tych danych świadczenie usług nie jest możliwe.
W sprawach związanych z Twoimi danymi proszę kontaktować się mailowo:
kontakt@gamehost.pl
Zarządzanie plikami cookies
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla

procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika
może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
www.

Informacja o plikach cookies Serwis korzysta z plików cookies.
- Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
- Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
- Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
o utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i
hasła;
o realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
- W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są
plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
- Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w
tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.
Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki
internetowej.
- Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
- Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu
podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w
USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą
w USA).
- W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie twórcy:
- Edge,

-

Internet Explorer,
Chrome,
Safari,
Firefox,

-

Opera,
Urządzenia mobilne:
Android
Safari (iOS).

