Polityka Prywatności
Firma Inwestycje na pokolenia sp. z o.o. jest świadoma jak istotna jest dla Państwa ochrona sfery
prywatnej, dlatego też poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Dokument ten
określa jakie dane przechowujemy, jak je wykorzystujemy oraz jakie zostały zastosowane środki
ochrony danych.
Każdego gościa na stronie marcinmatusiak.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Firma Inwestycje na pokolenia sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
Polityce Prywatności.jednakże wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: strona
marcinmatusiak.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy
adresowych gości odwiedzających stronę.

Dane Osobowe
Z zasady mogą Państwo korzystać ze strony marcinmatusiak.pl bez konieczności ujawniania
swoich danych osobowych. Jednak w czasie korzystania ze strony mogą Państwo zostać
poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza.
Dane, o które będą Państwo proszeni, to w większości przypadków imię i adres e-mail.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania danej funkcjonalności strony.
Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Gromadzenie i opracowywanie danych osobowych
Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią. Baza danych i
jej zawartość pozostaje w naszym przedsiębiorstwie i u naszego dostawcy. Państwa dane
osobowe w żadnej formie nie są udostępniane przez nas ani przez naszych zleceniobiorców
osobom trzecim, chyba że uzyskamy na to Państwa zgodę albo że przedstawione nam zostanie
urzędowe zarządzenie w tej kwestii.
Ze swojej strony utrzymamy kontrolę i odpowiedzialność za wykorzystanie danych, które Państwo
nam ujawnili.

Użytkowanie danych
Zgromadzone dane osobowe użytkowników będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu na który
wyrazili Państwo zgodę, o ile nie pojawią się inne zobowiązania, wynikające z ustaw.

Prawo dostępu i korekty udostępnionych danych osobowych
Mają Państwo prawo, sprawdzać i dokonywać korekty wszelkich zgromadzonych u nas na
Państwa temat danych, jeżeli są one według Państwa nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu
wystarczy wysłać e-mail na adres kontakt@marcinmatusiak.pl

Prawo odwołania zgody
W każdej chwili mają Państwo prawo odwołać ze skutkiem na przyszłość wyrażoną uprzednio
zgodę na wykorzystywanie zgromadzonych na Państwa temat danych osobowych. W tym celu
wystarczy wysłać e-mail na adres kontakt@marcinmatusiak.pl

Newsletter
Subskrypcja na newsletter wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu
e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do
tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala zwracać się
do Państwa po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości
Strona marcinmatusiak.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości
osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się
bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje),
niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Cookies (Ciasteczka)
Strona marcinmatusiak.pl wykorzystuje plik cookies czyli małe pliki tekstowe wysyłane do
komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej
operacji.
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.

Wyłączenie Odpowiedzialności
Strona marcinmatusiak.pl została stworzony, aby pomagać w inwestowaniu i dążeniu do
niezależności finansowej. Nie powinni Państwo bezwarunkowo korzystać z dokumentów, które
udostępniamy. Proszę zawsze pamiętać, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo
przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Państwa sytuacji.

