1. Informacje ogólne
Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Temi Tele Tribune sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie. Temi Tele Tribune sp. z o.o. http://www.cydreo.pl/ zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do
www.cydreo.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: www.cydreo.pl nie
sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/
użytkowników swojego Portalu.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać Portalu oraz nie nabywać usług
oferowanych przez www.cydreo.pl.

2. Ograniczenie dostępu dla osób niepełnoletnich
Dostęp do naszej strony jest ograniczony dla osób, które nie ukończyły 18 rok życia lub są w
wieku umożliwiającym zakup alkohol - zgodnie z prawem państwa na terenie którego strona jest
przeglądana. Temi-Tele-Tribune Sp. z o.o. nie zamierza zbierać danych osobowych osób, które nie
ukończyły 18 roku życia lub nie osiągnęły określonego prawem progu pełnoletności (jeśli przypada
on powyżej 18 lat). Jeśli dowiemy się, że przekazane nam dane osobowe dotyczą osoby nieletniej,
usuniemy je z naszej bazy danych.

3. Dane Osobowe
W czasie korzystania z Portalu www.cydreo.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych
swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które
będziesz proszony, to w większości przypadków login i adres e-mail. W przypadku formularzy
zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Portalu.
Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

4. Newsletter
Subskrypcja newslettera www.cydreo.pl wymaga aktywnego konta w Portalu. Uzyskane w ten
sposób dane są dodawane do listy mailingowej www.cydreo.pl. Adres e-mail jest niezbędny do
tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi aktualny newsletter.
Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z tej usługi, może w każdej chwili anulować subskrypcję

5. Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez www.cydreo.pl wymaga aktywnego konta w
Portalu.

6. Niezapowiedziane Wiadomości
www.cydreo.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom,
których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości www.cydreo.pl rozumie, informacje odnoszące się
bezpośrednio do Portalu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia,
komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne o usługach i produktach www.cydreo.pl.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących
się na listach adresowych www.cydreo.pl.

7. Ujawnienie/przekazanie danych osobowych
Dane osobowe podane na serwisach należących do www.cydreo.pl nie są przekazywane, ani
ujawniane podmiotom trzecim, chyba, że Użytkownik wyraził na to zgodę.
Powyższe nie dotyczy przekazania danych osobowych na uprawnione żądanie upoważnionych do
tego organów administracji lub sądów.

8. Inne formularze
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do www.cydreo.pl i dotyczące usług,
produktów i serwisów nieobsługiwanych przez www.cydreo.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

9. Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do www.cydreo.pl 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 ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

10. Treści zamieszczane na stronie przez Użytkowników
W przypadku umożliwienia Użytkownikom zamieszczania na niniejszej stronie treści – w
szczególności komentarzy – Temi Tele Tribune zastrzega sobie prawo do usunięcia treści
zamieszczonych przez Użytkownika, które w jej uznaniu mogą naruszać prawo, dobre obyczaje,
uczucia religijne, prawa lub dobra osobiste osób trzecich, dobre imię Temi Tele Tribune lub
prezentowanej na stronie marki, bądź zawiera słowa wulgarne lub powszechnie uważane za
obraźliwe.

