Політика конфіденційності
Компанія MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (Попереднє
найменування: MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp. z o.o.), вул. Вроцлавська, 145, 63-800
ГОСТИН, ПОЛЬЩА, дуже серйозно ставиться до питань, пов'язаних з безпекою ваших персональних
даних і дотримуючись при цьому чинного законодавства про захист даних.
Наступна Політика конфіденційності описує, яку інформацію ми збираємо, як її обробляємо і
використовуємо, і як ми робимо її безпечною.
1. Дані про активність на веб-сайті
Загальні дані про активність на нашому сайті автоматично зберігаються в файлі журналу. Такі дані
реєструються тільки для технічного адміністрування веб-сайту і створення статистичних даних, а у
виняткових випадках використовуються для повідомлення про злочини.
Зібрані дані не передаються третім сторонам та не аналізуються якимось чином, якщо немає законного
обов'язку надання таких даних.
Кожен раз, коли ви відвідуєте наш сайт, зберігаються такі дані:


ім'я завантаженого файлу



дата і час завантаження даних,



кількість відправлених даних,



звіт, в якому повідомляється, що завантаження пройшла успішно,



опис веб-браузера користувача,



операційна система користувача,



IP-адреса користувача.

2. Персональні дані
Ми збираємо, обробляємо і використовуємо особисту інформацію тільки в тій мірі, в якій це дозволено
законом, або якщо ви дали нам свою згоду.
Електронне навчання
Для тих, хто хоче отримати сертифікат, який підтверджує онлайн-навчання, доступне на сайті
institute.wixeurope.com ми просимо вказати наступні дані:


ім'я та прізвище, посада



адресу,



номер телефону,



адресу електронної пошти.

Дані, надіслані нам для отримання сертифікату збираються, зберігаються і, при необхідності, надаються
зовнішнім сторонам тільки для цієї мети. Ми не виконуємо жодних інших дій, пов'язаних із збиранням,
зберіганням, модифікацією або передачею даних.

3. Політика файлів cookie
Щоб поліпшити наш веб-сайт і дозволити вам використовувати певні функції, ми використовуємо файли
cookie на різних сайтах. Файли cookie є невеликими файлами, які записуються і зберігаються на вашому
комп'ютері, планшеті або телефоні під час перегляду веб-сторінок. Деякі файли cookie (так звані файли
cookie сеансу) видаляються відразу ж після завершення сеансу браузера, тобто після закриття браузера.
Інші файли cookie (так звані постійні файли cookie) зберігаються на вашому пристрої і дозволяють
розпізнавати користувача в разі подальших відвідувань нашого сайту.
Кукі-файли блокують доступ до інших файлів на пристрої користувача і не дозволяють визначити адресу
електронної пошти, з якого підключається користувач.
Більшість браузерів приймають файли cookie за умовчанням. Якщо ваш веб-браузер використовує
стандартні настройки, всі процеси будуть виконуватися автоматично у фоновому режимі. Ви можете
змінити свої настройки для збереження і зберігання файлів cookie самостійно.
Налаштування веб-браузера можуть бути налаштовані так, щоб ви кожен раз отримували інформацію
про файлах cookie і вирішували, чи зберігати файл або остаточно відключити всі або деякі файли cookie.
Питання включення або відключення файлів cookie залежить від конфігурації браузера і може бути
самостійно налаштований користувачем. Налаштування інтернет-браузерів в області застосування файлів
cookie можна змінити наступним чином:







Браузер Internet Explorer
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Chrome
Браузер Safari
Браузер Opera

Обмеження використання файлів cookie може негативно вплинути на правильне функціонування файлів
cookie.
4. Аналіз відвідуваності веб-сайтів
Статистика сайту за допомогою Google Analytics
На цьому сайті використовується Google Analytics, інструмент для веб-статистики і аналізу статистики, що
надається компанією Google Inc. ("Google"). У Google Analytics використовуються файли cookie, тобто
текстові файли, що зберігаються на пристрої користувача, для аналізу використання веб-сайту.
Інформація про використання веб-сайту, зібрана за допомогою файлів cookie, зазвичай завантажується і
зберігається на американському сервері Google.
Якщо на сайті активна функція анонімної IP-адреси, згенерована IP-адреса користувача буде скорочена
до форми, прийнятої для держав-членів ЄС або інших сторін, які підписали Договір про Європейський
економічний простір. Тільки у виняткових випадках IP-адреса буде повністю перенесена на
американський сервер Google, де вона буде скорочена.

На цій сторінці активна функція анонімної IP-адреси. На прохання адміністратора цього веб-сайту Google
використовує цю інформацію для аналізу використання веб-сайту та створення звітів про активність своїх
користувачів, а також надання інших послуг адміністратору, пов'язаних з використанням веб-сайту та
Інтернету.
Google не буде пов'язувати IP-адресу, відправлену браузером, з іншими даними, що зберігаються в
Google. Змінивши настройки в своєму браузері, ви можете заблокувати доступ до файлів cookie на
вашому пристрої. Зверніть увагу, однак, що в цьому випадку деякі функції на цьому веб-сайті можуть
бути недоступні.
Щоб заблокувати передачу даних про використання веб-сайту, зібраних за допомогою файлів cookie
(включаючи IP-адресу) в Google, і обробку таких даних Google, завантажте і встановіть модуль браузера,
доступний за адресою https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Якщо ви не хочете завантажувати модуль або використовуєте браузер на своєму мобільному пристрої,
натисніть на посилання нижче, щоб відключити файли cookie, що запобіжить відправленню в
майбутньому даних про використання цього веб-сайту в Google Analytics (доступно тільки в цьому
браузері і тільки для цього домену, якщо ви видалите файли cookie в цьому браузері, вам потрібно буде
повторно скористуватися посиланням нижче).
Відключити передачу інформації в Google Analytics
Для отримання додаткової інформації про умови використання та захисту даних відвідайте наш веб-сайт
www.google.com/analytics/terms/gb.html або www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
5. Авторські права
© Copyright MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Всі права захищені.
Вся інформація, що міститься на сайті wixeurope.com- тексти, фотографії, графічні форми, місце
розміщення, захищені законом.
6. Зміни в політиці конфіденційності
Компанія залишає за собою право змінювати дану Політику конфіденційності без повідомлення
користувачів. Зміни в політиці конфіденційності будуть завжди публікуватися на цьому сайті. Зміни
вступають в силу з дати публікації Політики конфіденційності.
7. Контакт
Якщо у вас є питання про wixeurope.com, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою:
wixeurope@wixeurope.com

