Polityka prywatności SKOK Adamskiego

Korzystanie z Serwisu internetowego SKOK Adamskiego www.skokadamskiego.pl jest możliwe jedynie w przypadku
akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad
Polityki Prywatności i używanie plików cookies. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność
opuszczenia Serwisu.
Właścicielem serwisu i Administratorem danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im.
St. Adamskiego w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000051076, NIP: 879-10-03-699, REGON:
870176604. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem siedziby,
adresem e-mail: iod@skok.torun.pl
Ochrona prywatności Użytkowników Serwisu ma dla SKOK Adamskiego bardzo duże znaczenie. Wykorzystanie
i zbieranie informacji o Użytkownikach serwisu ograniczane jest do niezbędnego minimum wymaganego do
świadczenia przez SKOK usług na najwyższym poziomie.

Większość treści zawartych w Serwisie nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych. Na stronie
Serwisu znajduje się jednak formularz kontaktowy z prośbą o podanie danych osobowych tj. imienia, nr telefonu i adres
email. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się
z Użytkownikiem w celu marketingu ofert i reklam dotyczących produktów i usług Kasy Adamskiego, na podstawie
wyrażonej przez Użytkownika zgody.
Wypełniając formularz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SKOK im. St. Adamskiego
w Toruniu w wyżej wymienionym celu.
Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Cookies (ciasteczka)
Pliki cookies, to małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Informacje zawarte w cookies zawierają jedynie informacje o aktywności użytkownika Serwisu. Wyłączenie obsługi
cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych
funkcji serwisu.
Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Zbieraniu
i przechowywaniu nie podlegają dane finansowe ani dane identyfikujące lub pozwalające na identyfikację użytkownika
serwisu.
Serwis może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie
internetowej na dostęp jedynie do tych plików cookies, umieszczonych przez ten serwis a nie do plików umieszczonych
przez inne strony internetowe. Użytkownik, korzystając z ustawień przeglądarki, w każdej chwili może zablokować
zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym lub usunąć już umieszczone pliki.

Strona www.skokadamskiego.pl stosuje następujące pliki cookies:
- cookies sesyjne, tymczasowe – przechowywane w przeglądarce internetowej do momentu opuszczenia serwisu
bądź wyłączenia przeglądarki internetowej
- cookies stałe – przechowywane w przeglądarce internetowej aż do ich usunięcia przez użytkownika
Odwołania do innych stron internetowych
SKOK nie odpowiada za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki znajdują się na
stronie internetowej serwisu. Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności
umieszczonych na stronach partnerskich.

