POLITYKA PRYWATNOŚCI
Nabycie lub skorzystanie, w jakiejkolwiek formie z Usług oferowanych przez Akademię Mistrzów
im. Z. Czajkowskiego Dariusz Zieliński w szczególności uczestnictwo w kursach oznacza,
że Uczestnik zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje jej treść.
Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu oraz nie nabywać
Usług oferowanych przez Akademię Mistrzów
Akademia Mistrzów zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Akademia Mistrzów dokłada należytych starań, aby dane osobowe Klienta były odpowiednio
zabezpieczone. Wszystkie informacje, które Klient udostępnia w serwisie w celu skorzystania z
oferty, są bezpieczne.
Akademia Mistrzów im. Z. Czajkowskiego nie sprzedaje i nie udostępnia podmiotom trzecim
danych personalnych swoich Klientów.
Podczas korzystania z Serwisu należącego do Akademii Mistrzów im. Z. Czajkowskiego Klient
zostanie poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie
formularza zamówienia lub w inny sposób.
Dane, o których mowa, to w większości przypadków imię, nazwisko, adres e-mail i nr telefonu
komórkowego. W niektórych (szczególnych) przypadkach Klient może zostać poproszony o
dokładniejsze dane. Będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będą one NIEZBĘDNE do realizacji
Usługi, którą Klient zdecydował się zamówić.
Akademia Mistrzów wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego świadczenia
usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
W każdym momencie Klient ma prawo zgłosić chęć zmiany czy też usunięcia swoich danych. Aby
to zrobić, należy skorzystać z formularza kontaktowego.
Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości do osób, które pozostawiły swoje dane
kontaktowe. Charakter wysyłanych wiadomości dotyczy jedynie informacji bezpośrednio
związanych z działalnością naszego serwisu.
Serwis, jak wszystkie serwisy internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe
wysyłane bezpośrednio do komputera każdego internauty osobno i służące do podstawowej
identyfikacji, która uprości, usprawni lub umorzy niektóre operacje.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

