Polityka prywatności
Wydawnictwo Kształcenie Kadr i Usługi Biurowe Magdalena Meinert z siedzibą w Kluczborku przy ul. Jagiełły 1a, NIP:
751654893, działający w domenie http://kkipu.pl/ szanując prywatność swoich użytkowników przedstawia zasady
polityki prywatności i cookies opisujące sposób i zasady gromadzenia informacji o Swoich Klientach. Korzystanie z
naszego sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności.
Gromadzone informacji i sposób ich wykorzystania
Gromadzimy jedynie informacje pozwalające nam na realizację i potwierdzenie zamówienia oraz informowanie Państwa
o ofertach specjalnych oraz promocjach. Nie sprzedajemy, nie udostępniamy podmiotom trzecim danych zgromadzonych
w związku z działalnością naszego sklepu internetowego. Jedynym wyjątkiem jest udostępnienie tych danych wynikające
z obowiązku prawnego na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu. Wszystkie dane są
starannie przechowywane na naszych serwerach z pełną dbałością o ich bezpieczeństwo. Państwa dane osobowe są
chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
Zmiana danych
Mają Państwo prawo do dokonania w każdej chwili zmiany podanych danych osobowych lub usunięcia ich z naszej bazy
danych.
Cookies
Cookies to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku Państwa komputera za pomocą przeglądarki internetowej. W
plikach cookie nie są gromadzone informację osobowe, jedynie historia przeglądania strony.
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora kkipu.pl, związane ze świadczeniem usług
droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem kkipu.pl.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony
internetowej Serwisu.
Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w
domenie kkipu.pl.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi
drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest
możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i
dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
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b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku
skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików
cookies.
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
Administrator wykorzystuje Cookies Własne do:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania
ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne do:
• prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego
serwisu internetowego
• zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google
Analytics
• prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej
reklamy
• zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego
• wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych
• prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu
internetowego
Zmiana Polityki prywatności
Polityka prywatności może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na
niniejszej stronie.

