EuroAdres Marketing szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególna troską, o ochronę ich danych
osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób
trzecich. Chcielibyśmy, by każdy korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie, stąd
wprowadzony, w niektórych przypadkach obowiązek rejestracji i logowania. Użytkownik, po zarejestrowaniu się, uzyskuje
dostęp do zasobów i materiałów udostępnianych za pośrednictwem EAM.
Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do EAM możecie Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich
danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane
osobiste, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, płeć a także login i hasło, niezbędne do korzystania z niektórych
serwisów EAM. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji o nowych
usługach, serwisach, a także - zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych - wyrazić zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów EuroAdres Marketing. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe
użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług.
Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez EuroAdres Marketing jego danych
osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do
wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.
Przetwarzamy dane użytkownika, za jego zgodą, m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania
produktów, badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Korzystamy ponadto z informacji o użytkownikach dla sprawniejszego organizowania
promocji. Wiedząc do kogo mają one być skierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt. Wymagamy tylko tych
danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane
dotyczyły.
Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez EuroAdres Marketing wymaga podania w odpowiednim formularzu
pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
Niezapowiedziane Wiadomości
EuroAdres Marketing zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe
posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości EAM rozumie informacje
odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje),
niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona
przez klientów EAM. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na
listach adresowych EAM. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i
wysyłane są sporadycznie.
Cookies
Niektóre obszary serwisów należących do EuroAdres Marketing mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe
wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji..
Cookies to dane, które serwer zapisuje na dysku komputera użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy
ponownym połączeniu. Używamy cookies do zapamiętania informacji o Internautach. Rozpoznajemy ich po to, by dowiedzieć
się kim są, jakiej informacji potrzebują i szukają na naszych stronach. Wiedząc, które serwisy odwiedzają częściej niż pozostałe,
możemy stać się dla Nich znacznie ciekawszym i bogatszym portalem niż dotychczas. To użytkownicy dają nam wiedzę o tym,
w jakim kierunku rozwijać serwisy już istniejące, jakim wymaganiom musimy jeszcze sprostać, co uzupełnić, co stworzyć
nowego, by odpowiedzieć na ich oczekiwania i potrzeby. Tak więc korzystając z EuroBook.pl, sami Internauci decydują o
przyszłym jego kształcie. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu. Cookies są nieszkodliwe ani dla
komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie
usuwanie ich z dysku.
Niepożądane treści
W naszych serwisach nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do
nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. W serwisie EuroBook nie znajdziesz także pornografii, treści nagannych
moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne.
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do EuroAdres
Marketing. EuroAdres Marketing zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta EAM i
użytkownika serwisu należącego do EAM obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie
http://www.eurobook.pl/dokumenty/polityka_prywatnosci.zip Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie
odwiedzać serwisu oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez EAM.

