OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
NA WITRYNIE INTERNETOWEJ
Witamy na witrynie internetowej Spółki Ergon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Lublinie.
Jako spółka Grupy CRH poważnie traktujemy ochronę prywatności, i dlatego prezentujemy poniżej
nasze oświadczenie o ochronie prywatności, tak aby odwiedzający naszą stronę użytkownicy
posiadali bieżącą wiedzę w kwestii informacji, jakie na ich temat zbieramy i w jaki sposób je
wykorzystujemy. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może być aktualizowane,
rekomendujemy więc sprawdzanie jego najnowszej wersji.
Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na warunki określone w niniejszym oświadczeniu o
ochronie prywatności i na korzystanie z plików „cookie”, zgodnie z opisem znajdującym się
poniżej. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj z tej strony internetowej.
Zbierane informacje
W zależności od sposobu korzystania z naszej witryny, możemy zbierać i przechowywać różne
informacje na Twój temat. Za jej pośrednictwem zbieramy informacje o przeglądarce na Twoim
komputerze, w tym adres IP komputera i lokalizację użytkownika, typ przeglądarki, system
operacyjny i odwiedzane przez Ciebie strony internetowe.
Gdy odwiedzasz witrynę internetową
Jeśli odwiedzasz naszą witrynę, możemy zbierać anonimowe informacje na temat gdzie jesteś, jak
nawigujesz i jak używasz naszej witryny. Wykorzystamy te informacje, aby poprawić
funkcjonowanie i łatwość obsługi naszej strony oraz umożliwić śledzenie ruchu w witrynie.

Udostępnianie informacji
Możemy udostępnić informacje na Twój temat innym podmiotom z Grupy CRH w celu
dostarczenia jak najlepszych informacji i usług, o które pytasz , jak również w celu poprawy jakości
naszych usług.
Nie udostępnimy informacji o Tobie osobom trzecim bez Twojej zgody, chyba że wymagają tego
przepisy prawa lub organy władzy.
Bezpieczeństwo i poufność
Zobowiązujemy się zapewnić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych, dlatego stosujemy
właściwe techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa chroniące przed utratą lub
nieautoryzowanym dostępem do Twoich informacji.
Wnioski dotyczące danych osobowych

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, aby dowiedzieć się jakie informacje
posiadamy na Twój temat lub poprosić o ich kopię. Jeśli wyrazisz wolę usunięcia Twoich danych
osobowych, wystarczy, że nas o tym powiadomisz. Jeśli uważasz, że posiadane przez nas dane są
niedokładne lub błędne, chętnie je poprawimy.
Jeśli chcesz przesłać wniosek dotyczący dowolnego z powyższych tematów lub jeśli masz pytania
dotyczące korzystania z Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu:
(81) 710-26-36
Oświadczenie dotyczące plików „cookie”
Ta strona używa plików „cookie”. Plik cookie to niewielka ilość danych wygenerowanych przez
stronę internetową i zapisywana przez przeglądarkę sieci web. Jego celem jest zapamiętanie
pewnych informacji na Twój temat, podobnych do pliku z preferencjami/właściwościami
tworzonego przez różne aplikacje aplikację. Pliki cookie mają wiele różnych funkcji. Niektóre pliki
cookie są niezbędne, aby prezentować Ci zawartość naszej strony i jej usługi. Pliki „cookie” mogą
być „trwałe” i pozostawać na urządzeniu po opuszczeniu strony przez Ciebie lub mogą być
„sesyjne”, które usuwają się po zamknięciu przeglądarki internetowej. Możesz skorzystać z funkcji
ustawień przeglądarki internetowej do zarządzania ustawieniami plików „cookie”, pamiętaj
jednak, że na skutek pewnych ustawień niektóre funkcje witryny mogą być niedostępne lub mogą
działać nieefektywnie.
Jako spółka CRH, nie będziemy identyfikować Twojej tożsamości jako osoby odwiedzającej naszą
witrynę i nie będziemy używać plików „cookie” do kontaktu z Tobą. Jako spółka CRH
zobowiązujemy się do całkowitego poszanowania Twojej prywatności.

W razie jakichkolwiek pytań na temat sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych
zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem jak powyżej.

