Polityka prywatności i plików cookies.

Fastero.pl poważnie podchodzi do tematu prywatności klienta. Ta polityka prywatności opisuje jakie
informacje zbieramy i jak je używamy.
Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014, poz.
243) oraz Rozporządzenia 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, wprowadzono niniejszą
Politykę cookies.

2. Rutynowe zbieranie informacji
Wszystkie serwery gromadzą podstawowe informacje na temat ich użytkowników. Informacje te
obejmują m.in. takie dane jak: adresy IP, dane przeglądarki, lokalizacje, czas i odnośniki stron.
Poprzez te informacje można zidentyfikować konkretnego użytkownika odwiedzającego stronę.
Informacje są śledzone w celu: rutynowych czynności administracyjnych, pozycjonowania w
Internecie, identyfikacji lokalizacji gości i konserwacji. PFhub może także używać tych informacji dla
celów marketingowych, reklamy i komunikacji, opinii publicznych na stronie internetowej użytkownika.
Użytkownikiem jest każdy, kto zamieszcza komentarze lub pliki na stronie internetowej lub przyczynia
się do powstawania różnego rodzaju treści.
3. Ciasteczka / Cookies
Fastero wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na temat preferencji użytkownika i jego
poszukiwań w sieci. Ma to na celu dostosowanie treści do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Partnerzy reklamowi i osoby trzecie mogą również korzystać z plików cookie, skryptów i / lub
sygnałów nawigacyjnych sieci do śledzenia odwiedzających naszą stronę w celu wyświetlania reklam i
innych przydatnych informacji. Takie śledzenie odbywa się bezpośrednio przez osoby trzecie, poprzez
ich własne serwery i jest przedmiotem ich własnej polityki prywatności.
4. Kontrola Waszej prywatności
Pamiętaj, że jeśli masz problem z zachowaniem prywatności, możesz zmienić ustawienia przeglądarki
i wyłączyć cookies. Wyłączenie plików cookies dla wszystkich witryn nie jest zalecane, ponieważ
może to kolidować z korzystaniem z niektórych witryn. Najlepszym rozwiązaniem jest wyłączenie lub
włączenie obsługi plików cookies w oparciu o konkretną stronę. Sprawdź w dokumentacji przeglądarki

instrukcje na temat blokowania cookies oraz innych mechanizmów śledzących. Specjalny zapis
dotyczący reklamy w Google.
5. Logowanie
Jak większość witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w rejestrowanych
plikach. Informacje z rejestrowanych plików zawierają: Twój numer IP (Internet Protocol), ISP
(dostawcę usług internetowych, np. UPS, Netia), przeglądarkę używaną do odwiedzenia naszej strony
(np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz strony, które otwierasz
korzystając z naszego serwisu.
6. Pliki cookies i sygnalizatory WWW
Używamy cookies do przechowywania informacji tj. Twoje osobiste preferencje oraz kiedy odwiedzasz
nasz serwis. Może to obejmować wyskakujące okienka jako jedną z funkcji stron WWW, powodującą
automatyczne uruchomienie nowego okienka ( karty) z określoną treścią w przeglądarce internetowej
lub zdolność do zalogowania do niektórych funkcji serwisu tj. nasze forum.
7. Pliki cookies „ DoubleClick DART”
Możemy wykorzystywać pliki cookies DART ( strzałki ) w celu wyświetlania reklam przez system
Google DoubleClick (podwójne kliknięcie), który tworzy plik cookies na komputerze podczas
przeglądania stron internetowych i odwiedzenia witryny za pomocą reklamy DoubleClick (włączając w
to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookies jest używany do prezentowania reklam
dopasowanych do Twoich zainteresowań ("ukierunkowany zainteresowaniami"). Reklamy dobierane
będą na podstawie historii stron (np. jeśli były przeglądane strony o krakowskich zabytkach,
wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie w czasie oglądania niepowiązanej strony, np. na
stronie o hokeju). DART wykorzystuje "\ nie zidentyfikowane dane osobowe \". NIE śledzi on informacji
osobistych tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, numery ubezpieczenia
społecznego, numery kont bankowych lub numery kart kredytowych. Możesz zrezygnować z tej opcji
na wszystkich witrynach za pomocą tej przeglądarki http://www.doubleclick.com/privacy/
dart_adserving.aspx.
Możesz zdecydować się na selektywne wyłączenie naszych plików cookies lub plików cookies innych
firm w swojej przeglądarce poprzez zarządzanie preferencjami w programach tj. Norton Internet
Security. Może to jednak wpłynąć na sposób współdziałania z naszą witryną, jak i innymi stronami
internetowymi. Mogłoby to obejmować niezdolność do logowania się na strony usług lub programów tj.
logowania na własne konta.

Usuwanie plików cookies nie oznacza rezygnacji na stałe z wszelkich programów reklamowych. Jeśli
nie masz ustawień, które usuwają cookies, następnym razem gdy odwiedzisz witrynę internetową
uruchamiając reklamy nowe cookies zostaną dodane.

8. Wykorzystanie adresu e-mail
Możemy korzystać z adresu e-mail, żeby wysyłać bieżące materiały informacyjne związane z klientem
tylko wtedy, gdy otrzymaliśmy go poprzez formularz na naszej stronie internetowej. Nigdy nie
poprosimy Cię o podanie poufnych informacji w wiadomości e-mail. Nie odpowiadaj na wiadomości email, które wydają Ci się podejrzane oraz żądają poufnych informacji.

