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Informacje ogólne
Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”)
strony http://www.adcasum.pl (zwanej dalej „Stroną
internetową”) określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania
z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika tej Strony
internetowej (zwanego dalej „Użytkownikiem”).
Administratorem Strony internetowej oraz
danych Użytkownika uzyskanych w związku z jej
wykorzystaniem jest Kancelaria Adwokatów i Radców
Prawnych AD CASUM – Dębska, Kosmala, Paczkowski
i Partnerzy Sp. p., ul. Modra 90 lok. 111, 02-661 Warszawa
(zwana dalej „Ad Casum”).
Korzystanie ze Strony internetowej
Korzystanie ze Strony internetowej w zakresie
podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia
Ad Casum danych osobowych Użytkownika,
ani do uaktywnienia cookies. Udostępnienie danych
osobowych może być niezbędne w celu świadczenia
określonych usług zgodnie z Regulaminem Świadczenia
Usług Drogą Elektroniczną, zamieszczonym na Stronie
Internetowej.
W przypadku wyrażenia zgody na używanie plików
cookie, podczas korzystania przez Użytkownika
ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są przez
pliki cookies dane dotyczące Użytkownika w postaci:
adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki i systemu
operacyjnego.
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając
odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie
przeglądarce stron www. Użytkownik może usunąć
istniejące pliki cookie korzystając z opcji używanej
przez siebie przeglądarki.

Pliki cookies
Ad Casum korzysta z poniższych plików cookies:
niezbędnych - pliki umożliwiające Użytkownikom
poruszanie się po Stronie internetowej i korzystanie
z jej funkcji, bez których Strona może nie wyświetlać
się poprawnie;
wydajnościowych– pliki zbierające informacje o tym,
w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony
internetowej, zbierane anonimowo i służące poprawie
funkcjonowania Strony;
funkcjonalnych – pliki rejestrujące wybory dokonywane
przez Użytkowników na Stronie internetowej
i wykorzystywane do zapamiętywania zmian
dokonanych Użytkownik w zakresie edytowalnych
części Strony Internetowej.
Wykorzystanie danych
Zbierane dane dotyczące Użytkownika AD Casum
wykorzystuje w celu prawidłowego funkcjonowania,
konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony
Internetowej, monitorowania stanu sesji, dostosowania
wyświetlanych informacji do preferencji Użytkownika
oraz analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony.
Postanowienia końcowe
Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane
z niniejszą Polityką prywatności prosimy kierować
na adres: kancelaria@adcasum.pl.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce
prywatności mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego.

