Polityka prywatności
1. Gromadzenie danych o Użytkownikach
W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez nas w Portalu Promocji
Eksportu, polecamy Użytkownikom wypełnienie formularza rejestracyjnego. Wypełnienie
formularza umożliwi Użytkownikowi zarejestrowanie się w portalu internetowym.
Użytkownicy którzy spełnią określone wymagania, wypełnią pełne dane profilowe
przedsiębiorstwa, oraz poddadzą się procedurze weryfikacji będą mogli korzystać z pełnej
informacji i usług oferowanych przez portal. Formularz rejestracyjny podzielony jest na kilka
sekcji i zawiera między innymi dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa. Dane te będą
prezentowane na stronach portalu łącznie z ofertami danego przedsiębiorstwa. Podczas
rejestracji konieczne jest wypełnienie pól zaznaczonych na formularzu jako dane obligatoryjne.
Ponadto zarejestrowany przedsiębiorca może umieścić w Portalu prezentację marketingowo handlową swojego przedsiębiorstwa. Profile firm zweryfikowanych będą widoczne dla
wszystkich użytkowników portalu.

2. Przechowywanie i ochrona informacji
Dane przedsiębiorstwa zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowujemy i przetwarzamy
w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami
prawa polskiego.

3. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych przez Użytkownika
Każdemu przedsiębiorcy, który wypełnił formularz rejestracyjny, zapewniamy dostęp do
dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Użytkownik może
uzyskać dostęp do danych rejestracyjnych po uprzednim zalogowaniu się.

4. Zakres udostępniania informacji o Użytkowniku
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych
przedsiębiorstw innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub
na życzenie Użytkownika, lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego
uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
Możemy jednak ujawnić współpracującym na nasze zlecenie firmom dokonującym audyt i
ankieterom, aby miały podstawę do rekomendacji w zakresie polepszenia jakości serwisu i
naszej pracy.

5. Cookies i podobne technologie
W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników
serwisu w Portalu Promocji Eksportu używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez
serwer Portalu Promocji Eksportu na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać
przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych
statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu
Promocji Eksportu. Możemy też umieścić cookies w celu monitorowania ruchu Użytkowników
pomiędzy Portalem Promocji Eksportu, a współpracującymi z nami serwisami internetowymi.

Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych
dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Portalu Promocji
Eksportu. Brak zmian ustawień przeglądarki wyłączającej Cookies oznacza zgodę na ich
wykorzystywanie. Do monitorowania ruchu na naszej witrynie używamy Google Analytics.

6. Informacje zawarte w logach dostępowych
Zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów
IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach
technicznych i bezpieczeństwa, związanych z administracją serwerów portalu.

7. Linki do innych stron internetowych
Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy na stronach Portalu Promocji Eksportu
linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie
odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.
Zachęcamy Użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności
umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Niniejsza deklaracja odnosi się
wyłącznie do danych gromadzonych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w
ramach Portalu Promocji Eksportu.

8. Kontakt
W przypadku pytań Użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności,
warunków korzystania z Portalu Promocji Eksportu, czy możliwości kontaktu z nami, prosimy
o wysyłanie uwag poprzez formularz kontaktowy.

