Polityka Prywatności portalu Confero.pl
Właścicielem Confero.pl jest spółka B.P. Horizon-Travel Sp. z o.o., 60-431 Poznań, ul. Sianowska
37/2, zarejestrowana pod numerem NIP: 778-01-51-970, w dalszej części zwana jako Confero.pl.
Użytkownicy Confero.pl mają bardzo duży wpływ na ostateczny kształt Confero.pl dlatego
poufność i prywatność ich danych to dla nas priorytet.
Czytając, przeglądając czy używając portalu Confero.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce
Prywatności znajdującej się na poniższej stronie.
Confero.pl - zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę
wykorzystującą w jakikolwiek sposób Confero.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:
Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych
klientów oraz użytkowników Confero.pl.
Administracja danych.
Administratorem danych osobowych zawartych w Confero.pl jest B.P. Horizon Travel Sp. z o.o.
wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
pod numerem NIP:778-01-51-970.
Podstawa prawna.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o
wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony
danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
Dane osobowe.
Confero.pl dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a
w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Gromadzimy poniższe dane osobowe:
a) Dane Klientów takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail napływające z
formularzy kontaktowych, e-maili firmowych, telefonów firmowych.
b) Dane użytkowników zarejestrowanych. Użytkownicy chcący się zarejestrować na stronie
Confero.pl wprowadzają podstawowe dane do formularza on line, takie jak imię i nazwisko,
numer telefonu, e-mail czy nazwa firmy. Użytkownik ma stały dostęp do panelu

administracyjnego za pomocą którego może aktualizować swoje dane. Wypełnienie
formularza oznacza zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik w każdej
chwili może wykasować swoje dane z Confero.pl w formie e-mailowej na adres:
gosia@confero.pl
c) Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie Confero.pl jak: adres IP, nazwa
domeny, czas logowania, długość obecności na stronie, rodzaj przeglądarki itp. Na
podstawie powyższych danych Confero.pl zastrzega sobie prawdo do tworzenia ogólnych
statystyk bez możliwości zidentyfikowania Użytkownika.
d) Cookies. Niektóre obszary confero.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki
tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do
uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić
ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo
odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na
swoim komputerze. W ramach Confero.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:



sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze
strony internetowej na której zostały zamieszczone,
stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez
użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

e) Dane wykorzystywane do transakcji zakupu usługi związanej z Confero.pl – są to dane
będące częścią faktury. Nie można ich samodzielnie usunąć lub zmienić. W przypadku
konieczności zmiany danych prosimy o kontakt mailowy: gosia@confero.pl.
Wysyłanie wiadomości. Aby otrzymywać bezpłatne wiadomości drogą elektroniczną należy w
odpowiednim polu i formularzu wpisać wpisać swój adres e-mail. Confero.pl zastrzega sobie
prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyska
dzięki działalności związanej z Confero.pl. Pod tym określeniem rozumie sięi nformacje odnoszące
się bezpośrednio do Confero.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np.
życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których
rozsyłka została opłacona przez sponsora wspierającego Confero.pl.
Informacje komercyjne są filtrowane przez Confero.pl w stopniu w jakim jest to możliwe,
ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie - nie częściej niż raz w tygodniu.
Jawne dane osobowe. Dane osobowe podane przy ofertach, innych materiałach związanych z
prezentacją na portalu Confero.pl są dostępne dla wszystkich odwiedzających nasz portal
internetowy. B.P. Horizon Travel Sp. z o.o. nie ma możliwości zabezpieczenia przed osobami
prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji.
Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
-W przypadku pytań lub wątpliwości - prosimy o kontakt mailowy: gosia@confero.pl

