POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wstęp
Euro Bank SA (dalej zwany Bankiem) jako właściciel serwisu www.eurobank.pl oraz innych stron
internetowych w domenie eurobank.pl (dalej zwany Serwisem) dochowuje szczególnej staranności w
zakresie ochrony danych użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w Ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
Niniejsza polityka nie dotyczy innych serwisów internetowych oraz firm, których dane linki/dane
kontaktowe podane są w Serwisie.
Informacje pozyskiwane o użytkowniku
Podczas wizyty w Serwisie, mogą Państwo napotkać formularze zgłoszeniowe służące do pobierania danych
niezbędnych do obsługi Państwa zgłoszeń. Przekazują nam Państwo wyłącznie te dane, które posłużą nam
do świadczenia żądanej usługi. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane dłużej niż jest to
konieczne w celu świadczenia danej usługi bądź w świetle obowiązujących przepisów prawa.
Ujawnianie danych użytkownika osobom trzecim
W zależności od oczekiwanej usługi Państwa dane mogą zostać ujawnione naszym przedstawicielom oraz
spółkom w ramach grupy kapitałowej w celach związanych z obsługą Państwa zgłoszenia oraz, jeżeli takie są
Państwa oczekiwania, w celu udzielania Państwu informacji o oferowanych produktach. dane te nie zostaną
ujawnione żadnym innym osobom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile
nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw. Ponadto, dane na temat
użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy
czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych
użytkowników.
Obsługa Cookies (Ciasteczka).
Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera
internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie polityka cookie.
Zabezpieczenie danych
Dane wpisywane przez Państwa w formularzach online chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem
protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo Bank posiada wdrożone środki organizacyjne i techniczne
mające na celu skuteczną ochronę danych przed wglądem osób trzecich.
Kontakt
Korespondencję w sprawie polityki prywatności, jak i w celu zaprzestania przetwarzania danych osobowych
w celach marketingowych prosimy kierować na adres e-mail prywatnosc@eurobank.pl

