Polityka prywatności serwisu www.insgroup.pl
I.

Zakres zbieranych danych osobowych

Dane zbierane automatycznie:
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące twojej wizyty, np.
twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami:
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, przekazujesz nam swoje
dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp.
II.

Sposoby wykorzystania danych

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o tobie podmiotom trzecim.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie
internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości
naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w
celu odpowiedzi na twoje zapytanie.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, twoje dane mogą zostać
udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy
prawa, możemy udostępnić twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
III.

Środki kontaktu

Możesz kontaktować się z nami telefonicznie korzystając z Infolinii, mailowo lub za pomocą formularza
kontaktowego.
IV.

Zmiana danych

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133,
poz. 883 ze zm.) masz prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania
usunięcia swoich danych osobowych.
Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią umowy
ubezpieczenia. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
V.

Polityka cookies

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies (ciasteczka), które służą identyfikacji twojej przeglądarki
podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę ci wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Są to dane informatyczne, które przechowywane są w
urządzeniu, za pomocą którego korzystasz z naszego serwisu.
W ramach serwisu stosujemy sesyjne pliki cookies, które są przechowywane do czasu wylogowania,
opuszczenia naszej strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej oraz stałe pliki cookies, przechowywane
przez określony czas lub do chwili ich usunięcia przez ciebie.
Odwiedzając naszą stronę zostaniesz poinformowany o korzystaniu przez nas z plików cookies. Jeśli nie chcesz,
abyśmy wykorzystywali pliki cookies, możesz ograniczyć lub zablokować je w ustawieniach twojej przeglądarki
internetowej. Musisz jednak liczyć się z ewentualnymi trudnościami związanymi z prawidłową obsługą serwisu,
a nawet z brakiem takiej możliwości.

VI.

Metody zabezpieczania danych osobowych

Komunikacja między twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy twoje dane osobowe, jest
zabezpieczona przed wglądem osób trzecich.
VII.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych, do których prowadzą linki.
W związku z tym zalecamy zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności administratora danej strony.
VIII.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki
prywatności na stronie serwisu.
IX.

Kontakt

Administratorem danych osobowych jest INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą
przy ul. Warszawskiej 21/12, 25-512 Kielce, Polska.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z podanego w
Serwisie adresu e-mail lub Infolinii.

