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Ochrona danych
Oświadczenie o ochronie danych:
Pytania i sugestie dotyczące ochrony danych są mile widziane i ważne dla nas. W przypadku pytań
dotyczących ochrony danych, prosimy o kontaktowanie sie z nami pod wskazanym adresem:MartinBehaim-Str. 12, D-63263 Neu-Isenburg; Phone: 06102 7389-0; E-mail: info(at)excon.de
Pliki cookies:
Cookies to małe pliki tekstowe, które są przesyłane wraz z zapytaniem do Państwa komputera. Dane
te są przechowywane do następnej ankiety.W momencie gdy wchodzą Państwo na swoją stronę,
używamy plików cookies "sesyjnych", w których przechowywana jest liczba wygenerowana losowo.
Jest to zwyczajowa procedura, która używana jest dla Panstwa wygody przez wiele stron
interentowych. W tym przypadku na naszym serwerze nie są przechowywane żadne dane
odwiedzających.
Oświadczenie:
Jako dostawca usług zgodnie z § 7 para. 1 Ustawy Medialnej (TMG - Telemedia Law), EXCON jest
odpowiedzialny za zawartość swojej strony internetowej. Z uwagi na fakt,iż www.top-services.com
zamieszcza linki do ofert internetowych podmiotów trzecich, firma EXCON nie ponosi
odpowiedzialności za zawartość tych stron. Za opinie i/lub zarzuty zawarte na powiązanych stronach
odpowiedzialni są w całości ich redaktorzy.
Formy kontaktu:
www.excon.com daje możliwość pozyskiwania danych osobowych lub biznesowych, podawanie
takich informacji jest dobrowolne. Wszelkie dane niezbędne do realizacji zapytań są oznaczone
symbolem '*'. Dane, które zamieszczają Państwo poprzez formy kontaktu na www.excon.com,
zostaną wykorzystane przez nas tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie.
Przechowywanie danych dostępu:
W przypadku dostępu użytkownika do strony www.top-services.com i zapytaniu o plik, dane dostępu
dotyczące tego działania zapisywane są katalogu protokołów. Informacje zapisywane są w postaci
standardowego protokołu. Każdy zapis danych zawiera:
•
•
•
•
•
•
•

Datę/czas zapytania
Stronę, z której pochodził żądany plik
Nazwa żądanego pliku
Rozmiar przekazywanych danych
Status dostępu (plik przekazany, plik nieznaleziony)
Opis wykorzystywanego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej
Address IP klienta i nazwa uwierzytelnionego użytkownika.

Dane mogą być analizowane w celach statystycznych oraz w celu zapobiegania nadużyciom.
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