Regulamin :: AutoMoto
Jesteś tutaj: Strona główna > Regulamin

REGULAMIN
1. Właścicielem serwisu www.automotoszkolenia.pl jest Szkoła Kierowców i Motocyklistów AUTO-MOTO, której biuro oraz
sala szkoleniowa znajdują się przy ul. Jana Pawła II nr 12 (obok Urzędu Miasta) w Siemianowicach Śląskich, zwana dalej
Szkołą.
2. Szkoła prowadzi działalność szkoleniową w ramach P.H.U. AUTO MOTO Artur Pluta z siedzibą w Mierzęcicach, ul.
Wolności 61.
3. Szkoła działa na podstawie zezwolenia numer 00242474.
4. Szkoła prowadzi szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o kierujących pojazdami oraz w przepisach
wykonawczych do Ustawy.
5. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Szkołę określa UMOWA
SZKOLENIOWA.
6. Dane udostępniane przez Użytkowników serwisu www.automotoszkolenia.pl w formularzach i zapytaniach przesyłanych
do sekretariatu Szkoły są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi
Użytkowników serwisu oraz sprawnej realizacji szkoleń. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikowania i usunięcia
swoich danych przekazanych Szkole.
7. Użytkownik serwisu www.automotoszkolenia.pl może subskrybować newsletter (przesyłane przez Szkołę e-mailowe
powiadomienia o nowościach i promocjach pojawiających się w serwisie). Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z
subskrypcji newslettera przesyłając stosowne powiadomienie na adres: sekretariat@automotszkolenia.pl.
11. Polityka plików "cookies"
Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do Serwisu AUTO-MOTO, którego operatorem jest firma Artur Pluta
P.H.U. AUTO MOTO z siedzibą w Mierzęcicach.
1) Strony internetowe prowadzone przez firmę Artur Pluta P.H.U. AUTO MOTO nie zbierają w sposób automatyczny żadnych
informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2) Czym są pliki "cookies"?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach
końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies”
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
3) Do czego używamy plików "cookies"?
Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie AUTO-MOTO w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze
stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości stron internetowych, z wyłączeniem personalnej
identyfikacji Użytkownika;
c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu AUTO-MOTO (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
4) Jakich plików "cookies" używamy?
W ramach Serwisu AUTO-MOTO stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym

Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Ze względu na funkcjonalność i niezbędność do realizacji usługi wyróżniamy pliki "cookies":
a) „niezbędne” pliki cookies - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki
cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację
interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań.
5) Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych
funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom
nieuprawnionym.
6) Usuwanie plików "cookies"
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „
cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na
urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

