FIN-CASE LTD

POLITYK POUFNOŚCI

POLITYK POUFNOŚCI
W niniejszej Polityce jest napisano, jak FIN-CASE LTD (dalej – Firma) zbiera się i
wykorzystuje informacje poprzez swoją stronę internetową, a także inne strony internetowe,
które prowadzi Firma. Firma dotrzymuje się zasady ochrony informacji o swoich klientach, którą
on zbiera, wykorzystuje i przechowuje. Prosimy Państwa zapoznać się z tą Polityką poufności do
momentu rejestracji w osobistym gabinecie. Jeśli Klient ma pytania w sprawie Polityki
poufności on może skomunikować z Firmą wykorzystując kontakty, które są na stronie
internetowej Firmy.
1. OTRZYMANE OD KLIENTA DANE OSOBOWE
1.1. Aby założyć konto w Firmie Klient powinien wypełnić formlarz rejestracji i podać wniosek.
Podczas rejestracji Klient zgadza się przedstawić dane osobowe i kopie potwierdzających
dokumentów.
1.2. Otrzymane od Klienta dane osobowe mogą zawierać:
1.2.1. Informację osobistą, którą Klient podaje we wnioskach, ankietach i formularzach dla
otwarcia konta: nazwisko, imię, imię ojca (całkiem), adres, datę urodzenia, dane paszportowe,
rodzaj zajęć i stanowisko;
1.2.2. Informacje finansowe, na przykład – doświadczenie inwestycyjne Klienta;
1.2.3. Dokumenty, które są potrzebne dla identyfikacji Klienta: kopie paszportu, faktury opłaty
za media czy odpisy bankowe;
1.2.4. Dokumenty, które są podane dla potwierdzenia przelewu środków pieniężnych: doręczenia
płatnicze, odpisy bankowe, kopie kart płatniczych, zrzuty ekranu i in.
1.2.5. Informacje karty płatniczej Klienta (przy wlewaniu/skreśleniu środków za pomocą karty
bankowej).
1.3. Firma zapytuje informacje osobowe klientów w celu ich identyfikacji i weryfikacji zgodnie z
przyjętymi normami i zasadami. Informacja ta może być także wykorzystywać się przez Firmę
dla przedstawienia Klientowi informacji o swoich usługach.
1.4. Firma prosi osób do 18 lat zrezygnować z rejestracji i korzystania z usług Firmy. Firma
uważa za bardzo ważną
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ochronę osobistego życia niepełnoletnich dzieci i nie zbiera informacji o ochobach poniżej 18 lat.
2.

ZBIERANA PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUG FIRMY INFORMACJA O
KLIENCIE

2.1. Systemy śledzenia, które są użytkowane na stronie(ach) internetowej(ych), mogą zbierać
dodatkowe dane o Klientowi w celu polepszenia reprezentowanego serwisu. Te dane mogą
zawierać informacje o urządzeniu Klienta, o wykonywanych przez klienta transakcjach, o pobycie
Klienta, plikach cookie.
Informacja ta pomaga Firmie przedstawić Klientowi najwygodniejszą wersję stron(y), śledzić za
działaniami Klienta i usuwać wynikajace błędy, udoskonalać stron(y) i przyszłe kampanie
reklamowe.
3. POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA
3.1. Firma zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim informacje poufne swoic klientów,
oprócz przypadków, kiedy:
3.1.1. to jest wymagane przez organ kontrolujący właściwej jurysdykcji. Przy takich
okolicznościach Firma jest zobowiazana oficjalnie zawiadomić stronę trzecią o charakterze
poufnym informacji;
3.1.2. przekazanie informacji osobistej do osób trzecich przeprowadza się w celu przetwarzania
transakcji handlowych i niehandlowych Klienta. W tym przypadku osobami trzecimi mogą być
spółki zależne / stowarzyszone, banki, biegli rewidenci, przedstawiciele Firmy, w tym agentów
płatniczych czy inne upoważnione organizacje i osoby.
3.2. Jeśli dane osobowe Klienta zbierają się dla osoby trzeciej, która nie jest
podwykonawcą/dostawcą usług Firmy, Firma zobowiązuje się zawiadomić o tym Klienta, aby on
mógł podjąć uzasadnioną decyzję o tym, czy zgadza się podzielić się swoją informacją z taką
stroną.
4. PLIKI COOKIE
4.1. Pliki Cookie jest to niewielki plik tekstowy, który zapisuje się na komputerze użytkownika
dla prowadzenia ewidencji. Na swojej(im) stronie(ach) firma stosuje pliki Cookie. Firma nie
powiązuje zachowaną w plikach cookie informację z jakąkolwiek
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informacją osobową, którą przekazują klienci. Strona internetowa Firmy stosuje seansowe
identyfikujące i trwałe pliki cookie. Seansowy identyfikujący plik cookie jest czynny po
zamknięciu przeglądarki. Trwały plik cookie przechowuje się na dysku twardym w ciągu
dłuższego okresu czasu. Dotrzymując się wskazówek w pliku Pomocy swojej przeglądarki
internetowej. Klient może usunąć trwałe pliki cookie. Strona internetowa Firmy użytkuje trwały
plik cookie w celach statystycznych. Wykorzystanie trwałych plików cookie także daje Firmie
możliwość śledzić i notować położenie i interesy użytkowników, którzy zwiedzają stronę(y), a
także ulepszać jakość obsługi oferowanych usług.

4.2. Niektórzy partnerzy Firmy wykorzystują pliki cookie na pliki cookie Firmy; Firma nie ma
dostępu do takich plików cookie i nie kontroluje ich.
5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA
5.1. Dane osobowe, które Klient udziela podczas rejestracji jako użytkowika stron(y) czy usług
ma kategorię „Dane rejestracyjne”. Dane rejestracyjne są chronione licznymi sposobami. Klient
może otrzymać dostęp do swoich Danych rejestracyjnych tylko za pośrednictwem podanego przez
Klienta hasła podczas rejestracji. Hasło to jest zaszyfrowane i znane tylko Klientowi. Klien nie
musi nikomu zawiadamiać swoje hasło. Dane rejestracyjne niezawodnie są chronione na
chronionych serwerach, dostęp do których za hasłem mają tylko uprawnieni pracownicy. Pnadto,
dla zapewnienia bezpieczeństwa przekazania danych osobowych Klienta Firma może
wykorzystywać certyfikat SSL.
5.2. Przedstawione przez Firmę dane osobowe, które nie są Danymi rejestracyjnymi, także
znajdują się na chronionych serwerachi do nich mają dostęp za hasłem tylko uprawnieni
pracownicy. Klient nie ma dostępu do takich danych, dlatego nie otrzyma hasła dla wprowadzenia
w nich zmian.
6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH KARTY BANKOWEJ
6.1. Przetwarzanie otrzymanych danych poufnych przeprowadza się w centrum procesingowym.
Podane przez Klienta dane karty bankowej nie przechowują się w systemie płatniczym
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po momencie przeprowadzenia transakcji za pomocą tej karty bankowej.
7. ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Przy zmianie danych osobowych Klient powinien zawiadomić o tym Firmę, wykorzystując
kontakty, podane na stronie internetowej Firmy.
8. ZAWARTOŚĆ ZEWNĘTRZNYCH STRON INTERNETOWYCH
8.1. Strona internetowa może zawierać linki na zewnętrzne strony internetowe, na których Firma
nie ma żadnego wpływu. Dlatego Firma nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Za
treść tych zewnętrznych stron odpowiedzialność ponosi właściwy dostawca strony czy konkretnej
informacji.
9. WNIOSEK O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI
9.1. Firma pozostawia za sobą prawo ujawniać Państwa personalną informację, jeśli to jest
konieczne zgodnie z prawem i innymi aktami, a także w przypadkach, kiedy (zdaniem Firmy) takie

ujawnienie jest konieczne dla ochrony naszych praw i/lub dotrzymania postępowania sądowego
czy wręczonego rozkazu sądowego.
9.2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykorzystanie czy stratę informacji
osobowej, co zostało skutkiem wykorzystania na stronie(ach) Firmy plików cookie, do których
Firma nie ma dostępu i którymi nie zarządza.
9.3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne czy nieuprawnione wykorzystanie Pańskich
danych osobowych wskutek nienależytego wykorzystania czy umieszczenia Pańskich haseł,
popełnionych przez zaniedbanie lub zamiar.
10. WPROWADZENIE ZMIAN DO NINIEJSZEJ POLITYKI POUFNOŚCI
10.1. Jeśli Firma zdecyduje wprowadzić zmiany do Polityki poufności, Firma przedstawi takie
zmiany w tym postanowieniu o poufności, na stronie, a także w innych miejscach, w których
będzie uważać za potrzebne aby Klient znał, jaką informację Firma gromadzi, jak ną się
rozporządza się i przy jakich
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okolicznościach (jeśli takie są), ujawnia ją. Firma pozostawia za sobą prawo w jakimkolwiek
czasie zmienić to postanowienie o poufności, dlatego prosi regularnie jego przeczytywać. W
przypadku wprowadzenia istotnyh zmian w powyższą politykę, Firma zawiadomi Klienta przez
email czy na stronie domowej. Jeśli Klient kontynuuje korzystanie z usług strony czy zwiedzać ją,
on automatycznie akceptuje zmiany tej Polityki.

