
POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA 
PLIKÓW COOKIES W SERWISIE 
www.ekodevelopmentpolska.pl


Właścicielem i Administratorem serwisu www.ekodevelopmentpolska.pl („Serwis”) jest
Eko Development Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie 04-844, ul. Patriotów 110 lok.214
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000420083(dalej Spółka).

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować poprzez e-mil: iod@ekodevelopmentpolska.pl lub korespondencyjnie:
ul. Patriotów 110 lok.214 04-844 Warszawa.

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszej
Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych zasad, nie jesteście
Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu.

Właściciel szanuje prawo Użytkowników Serwisu do zachowania prywatności.
Użytkownik korzystając z Serwisu, pozostaje anonimowy tak długo, jak sobie tego życzy.
Dane osobowe Użytkownika zbierane są przez Właściciela jedynie wówczas, gdy
Użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to dobrowolną zgodę.

Na stronie Serwisu jest umieszczony formularz kontaktowy, w którym Użytkownik
może podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Jednak decyzja o wypełnieniu formularza kontaktowego i podaniu wybranych danych
osobowych jest dobrowolna i należy do Użytkownika, ale konieczna do umożliwienia
kontaktu ze strony Spółki.

Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza
kontaktowego w Serwisie będą wykorzystane w celu przesłania odpowiedzi na
zapytanie Użytkownika, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
Dodatkowo Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych w
celach marketingowych przez Właściciela oraz na otrzymywanie od Właściciela
informacji handlowych drogą elektroniczną.

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu
kontaktowym jest Eko Development Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie 04-844, ul. Patriotów 110
lok.214.

Użytkownikom Serwisu udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu
do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania zaprzestania ich przetwarzania.
W celu realizacji uprawnień dotyczących dostępu do danych, ich korygowania lub
żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych należy wysłać wiadomość e-
mail na adres: biuro@ekodevelopmentpolska.pl ze wskazaniem żądania.



WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - PRAWA 

Wszelkie informacje, materiały, dane, znaki towarowe i graficzne zamieszczone w
Serwisie www.ekodevelopmentpolska.pl korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w
przepisach ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). Zabronione jest powielanie, wykorzystywanie,
publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji w celach
komercyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody Właściciela Serwisu wraz z określeniem
ich zakresu.

Wszelkie informacje udostępnione w niniejszym Serwisie mogą być przez
Użytkowników wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności
w dowolnym momencie, jednak zmiany te nie będą ograniczać zakresu ochrony danych
osobowych Użytkowników. Wprowadzane zmiany nie wpłyną na podstawową zasadę
Polityki Prywatności, iż Właściciel Serwisu nie udostępnia i nie sprzedaje osobom
trzecim danych osobowych przekazanych przez Użytkowników.

PLIKI COOKIES


Dla Państwa wygody Serwis ekodevelopmentpolska.pl używa plików cookies by dostosować serwis 
do potrzeb użytkowników. Cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis 
internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty W przeglądarce internetowej 
można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla 
stosowanych tu cookies. Serwis ekodevelopmentpolska.pl stosuje wyłącznie cookies sesyjne 
służące do trzymania informacji o wydarzeniach na stronie podczas trwania sesji. Szanujemy 
Państwa prywatność i NIE przekazujemy żadnych danych portalowi Facebook ani innym portalom 
społecznościowym. Jeżeli zdecydują się Państwo na kontakt z nami i wyślą formularz z naszej 
strony zgadzają się państwo na trzymanie podanych w nim danych do celu skontaktowania się z 
Państwem. W innym razie żadnych danych na temat państwa nie zbieramy, nie trzymamy i nie 
przekazujemy innym podmiotom. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej 
przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom 
bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie 
uniemożliwić korzystanie z serwisu. 

JAK ZMIENIA SIĘ USTAWIENIA W NAJBARDZIEJ POPULARNYCH WYSZUKIWARKACH  

Google Chrome Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż 
ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W 
sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików cookies: Usuwanie plików 
cookies Domyślne blokowanie plików cookies Domyślne zezwalanie na pliki cookies 1 Domyślne 
zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki Określanie wyjątków dla 
plików cookies z konkretnych witryn lub domen Internet Explorer Z menu przeglądarki (prawy 
górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy 
poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. Mozilla Firefox Z menu przeglądarki: Narzędzia > 
Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O 
ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.


