
Jakie dane o Tobie zbieramy?
 
Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej 
wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
 
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą poczty e-mail, przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, 
nazwisko, adres e-mail, itp.
 
W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
 
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie 
internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości 
naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie 
w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać 
udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego 
przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
 
Pliki cookies (ciasteczka)

Cookie to bardzo małe pliki, które strona WWW zapisuje w schowku Twojej przeglądarki, na Twoim 
komputerze. Dzięki takim plikom można zapamiętać Twoje indywidualne ustawienia, takie jak rozdzielczość 
ekranu, kolor szaty graficznej jaki sobie wybrałeś, preferencje systemowe itp.  
Informacje zapisywane przez serwis bsrz.pl do plików cookie nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
Każdy może zrezygnować z zapisywania plików cookie w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować 
utrudnienia w korzystaniu z portalu. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują 
szczegółowe instrukcje zarządzania cookie.
 
Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki 
prywatności na tej stronie.

Firma zbierająca dane:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi
90-111 Łódź, ul. Moniuszki 6
tel. +48 (42) 639-13-00

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.


