Polityka prywatności
Jako administrator serwisu http://kancelariarozwodowa.eu/, firma Pragmatic.Studio
sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, by prywatność użytkowników strony podczas
korzystania z niej była chroniona. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności
użytkownicy strony mogą zgłaszać poprzez adres biuro@pragmatic.studio

Dane zbierane podczas korzystania z serwisu
Serwer oraz skrypty systemów statystycznych automatycznie zapisują dane o każdej wizycie
użytkownika, takie jak jego adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu
operacyjnego, itp. informacje te nie pozwalają na identyfikację tożsamości użytkownika.
Serwis wykorzystuje ciasteczka, które pozwalają na anonimowe analizy zachowań
użytkowników w celu poprawienia serwisu internetowego. Cookies nie zawierają żadnych
danych osobowych i nie mogą zostać użyte do zidentyfikowania tożsamości użytkownika.
Użytkownicy, w każdej chwili mogą usunąć swoje dane z naszej bazy Analytics (narzędzia do
analizy
statystyk
serwisów
internetowych)
za
pomocą
wtyczki
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Korzystamy z usług HotJar oraz Google
Optimizely. Służą one do analizy zachowania użytkowników w witrynie w celu
wprowadzenia zmian w serwisie ułatwiających jego użytkowanie. HotJar i Optimizely
wykorzystują do analizy pliki cookies, użytkownik ma prawo usunąć swoje dane z naszej
bazy
HotJar
i
Optimizely
za
pomocą
następujących
wtyczek:
https://www.hotjar.com/contact i http://www.optimizely.com/opt_out.

Wykorzystanie danych do celów marketingowych
Zastrzegamy sobie prawo wysyłania informacji handlowej do użytkowników, którzy
kontaktowali się z nami poprzez formularz kontaktowy w sprawie oferowanych przez nas
usług. Podmioty trzecie w żadnym wypadku nie uzyskują dostępu do danych adresatów.
W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia.
W każdej chwili możesz też żądać usunięcia swoich danych. Zgoda na przetwarzanie Twoich
danych na cele marketingowe jest dobrowolna. Korzystamy z remarketingu, w celu
wyświetlania użytkownikowi spersonalizowanych reklam oraz w celu zachęcenia
użytkowników do powrotu na naszą stronę internetową. Używamy narzędzia analitycznego
jakim jest Facebook Pixel, który służy do pomiaru skuteczność reklam oraz monitorujące
działania użytkowników na naszej stronie. Zbieramy również informację o użytkownikach
naszej strony, w celu korzystania z funkcji “podobni odbiorcy” w Google AdWords, aby móc
kierować reklamy do odbiorców podobnych do użytkowników naszej witryny. Do
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wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych odwiedzin użytkownika używamy plików
cookies. Użytkownicy mogą wyłączyć pliki cookie zgodnie z instrukcją używanej przez siebie
przeglądarki przeglądarki.

Zakres obowiązywania polityki prywatności
Polityka prywatności dotyczy usług świadczonych w ramach witryny internetowej
http://kancelariarozwodowa.eu/. Na innych stronach internetowych, obowiązują zasady
ustanowione przez ich administratorów.

Zmiana polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, w przypadku istotnych
przyczyn zewnętrznych (np. zmiany przepisów prawa). Aktualnie obowiązująca wersja
polityki
prywatności
jest
dostępna
zawsze
pod
adresem
http://kancelariarozwodowa.eu/wp-content/uploads/2018/10/polityka-prywatnosci.pdf

Dane administratora Serwisu:
Pragmatic.Studio sp. z o. o. Al. Wojska Polskiego 8/51 70-471 Szczecin NIP 525-258-46-35
REGON 147198206 KRS 0000532836 email: biuro@pragmatic.studio
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