Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje, w jaki sposób eFarmer gromadzi, wykorzystuje,
utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników ( każdy "Użytkownik") ze
strony internetowej ("Witryna") efarmer.mobi. Niniejsza polityka prywatności odnosi się
do Witryny i wszystkich produktów i usług oferowanych przez eFarmer.

Osobowe informacje identyfikacyjne
Możemy zbierać osobiste informacje identyfikacyjne od Użytkowników na różne
sposoby, w tym, lecz nie wyłącznie, gdy Użytkownicy odwiedzają naszą stronę,
rejestrują się na stronie, zapisują się do newslettera, udzielają odpowiedzi w ankiecie,
wypełniają formularz, i w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub
zasobami udostępnionymi na naszej Witrynie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o,
odpowiednio, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, dane karty
kredytowej. Użytkownicy mogą, niemniej jednak, odwiedzić naszą Witrynę anonimowo.
Będziemy zbierać osobiste informacje identyfikacyjne od Użytkowników tylko wtedy,
gdy dobrowolnie przedłożą nam te informacje. Użytkownicy mogą zawsze odmówić
dostarczenia osobistych informacji identyfikacyjnych, z tym, że może im to uniemożliwić
wykonywania niektórych czynności związanych z Witryną.

Nieosobowe informacje identyfikacyjne
Możemy zbierać nieosobowe informacje identyfikacyjne dotyczące użytkowników, gdy
tylko korzystają z naszej Witryny. Nieosobowe informacje identyfikacyjne mogą
zawierać nazwę przeglądarki, typ komputera i techniczne informacje o sposobie
połączenia Użytkowników z naszą witryną, takie jak wykorzystywany system operacyjny
czy dostawca usług internetowych i inne podobne informacje.

Ciasteczka przeglądarki internetowej
Nasza Witryna może wykorzystywać "ciasteczka" w celu udoskonalenia doświadczenia
Użytkownika. Przeglądarka internetowa Użytkownika umieszcza pliki ciasteczek na jego
dysku twardym na potrzeby prowadzenia dokumentacji, a czasami do śledzenia
informacji o nich. Użytkownik może wybrać, aby ustawienia jego przeglądarki
odmawiały ciasteczek lub ostrzegały, gdy ciasteczka są wysyłane. Jeśli tak zrobi należy
pamiętać, że niektóre elementy strony mogą nie działać poprawnie.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje
eFarmer może zbierać i wykorzystywać informacje osobiste Użytkowników
następujących celów:

do

● – Aby usprawnić obsługę klienta
● Informacje, których dostarczasz pomagają nam efektywniej reagować na
żądania obsługi klientów i potrzebę wsparcia.
● – Aby spersonalizować doświadczenie użytkownika
● Możemy korzystać z informacji zawartych w agregacie, aby zrozumieć, jak
nasi Użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów znajdujących się
na naszej Witrynie.
● – Aby ulepszyć naszą Witrynę
● Możemy użyć informacji zwrotnej, którą dostarczasz, aby ulepszyć nasze
produkty i usługi.
● – Aby przeprowadzić promocję, konkurs, badanie lub inną funkcję Witryny
● Aby wysłać Użytkownikom informację, którą zgodzili się otrzymać, odnoszącą
się do tematów naszym zdaniem dla nich interesujących.
● – Aby wysyłać okresowe e-maile
● Możemy korzystać z adresu e-mail, aby wysłać Użytkownikowi informacje i
aktualizacje dotyczące jego zamówienia. Może być on również użyty do
odpowiedzi na zapytania ofertowe, pytania i / lub inne zgłoszenia. Jeśli
Użytkownik zdecyduje się na subskrypcję do naszej listy mailingowej, będzie
otrzymywać e-maile, które mogą zawierać wiadomości z firmy, aktualizacje,
informacje związane z produktem lub usługą, itd. Jeśli w którymkolwiek
momencie Użytkownik chciałby zrezygnować z otrzymywania w przyszłości
wiadomości e-mail, zamieszczamy szczegółową instrukcję rezygnacji w
dolnej części każdego maila lub Użytkownik może skontaktować się z nami
za pośrednictwem naszej Witryny.

Jak chronimy Twoje informacje
Stosujemy odpowiednie dane gromadzenia, przechowywania i przetwarzania
praktyk i środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem,
zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych, nazwę użytkownika, hasło,
informacje dotyczące transakcji i danych przechowywanych na naszej stronie.
Wrażliwa i prywatna wymiana danych pomiędzy Witryną a jej Użytkownikami odbywa
się za pomocą zabezpieczonego kanału komunikacji SSL i jest zaszyfrowana i
chroniona podpisami cyfrowymi.

Udostępnianie Twoich danych osobowym
Nie sprzedajemy, nie handlujemy, nie wypożyczamy osobowych informacji
identyfikacyjnych Użytkowników innym osobom. Możemy udzielać ogólnej zebranej
informacji demograficznej nie powiązanej z żadnymi danymi osobowymi, odnośnie
odwiedzających i użytkowników naszym partnerom biznesowym, zaufanym członkom i
reklamodawcom do celów ujętych powyżej. Możemy korzystać z usług stron trzecich tj.
innych dostawców w celu obsługi naszego biznesu i naszej Witryny internetowej lub
administrowania wykonywaniem w naszym imieniu czynności, takich jak wysyłanie
newsletterów lub ankiet. Możemy Tym stronom trzecim udostępniać Twoją informację w
tym ograniczonym zakresie, pod warunkiem że dałeś nam na to swoją zgodę.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności
eFarmer ma prawo wedle własnego uznania aktualizować niniejszą politykę
prywatności w dowolnym momencie. Kiedy to zrobimy, wyślemy do Ciebie e-mail.
Zachęcamy Użytkowników do częstego sprawdzania tej strony i śledzenia jakichkolwiek
zmian, aby mieć bieżącą informację na temat tego, w jaki sposób pomagamy w
ochronie danych osobowych, które zbieramy. Potwierdzasz i akceptujesz, że Twoją
odpowiedzialnością jest okresowe przeglądanie tejże polityki prywatności i świadomość
wprowadzonych modyfikacji.

Twoja akceptacja tychże warunków
Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na tę politykę i warunki korzystania z usługi.
Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, prosimy nie korzystać z naszej Witryny. Dalsze

korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian do tej polityki będzie uznane za Twoją
akceptację tychże zmian.

Kontakt z nami
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej
stronie, lub korzystania z tej strony, prosimy o kontakt:
eFarmer
eFarmer.mobi
Laan van Kronenburg 14, 1188 AS Amstelveen, the Netherlands
info@efarmer.mobi

