Szanowni Klienci,
informujemy, że Hexa Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, przy ul.
Stawiskowskiej 30 będący właścicielem serwisu udostępnia treści w poszanowaniu
prywatności jego użytkowników oraz dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony
prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z serwisu
internetowego. Bank przy pomocy serwisu nie przetwarza danych osobowych jego
użytkowników.
Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją zasad przyjętej Polityki Prywatności
oraz wyrażeniem zgody na używanie plików cookies.
Wszelkie materiały, informacje, dane, w szczególności układy graficzne i znaki towarowe
zamieszczone w serwisu są prawnie chronione na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1410). Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie
osobom trzecim powyższych informacji bez uprzedniej, pisemnej zgody Banku.
Polityka wykorzystywania plików „cookies”
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies
wykorzystywane są w celu dostosowania działania serwisu do preferencji użytkowników.
Za pomocą technologii cookies zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne o
użytkownikach, służące do poprawy wygody korzystania z serwisu oraz minimalizacji
uciążliwości reklam. Nie zbieramy żadnych danych identyfikujących użytkowników jako
osoby lub klientów Banku.
Srwis wykorzystuje następujące pliki cookies:
sesyjne - przechowywane w przeglądarce internetowej do momentu opuszczenia serwisu,
bądź wyłączenia przeglądarki internetowej;
stałe - przechowywane w przeglądarce internetowej do czasu ich usunięcia przez
użytkownika.
Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i
umieszczanie w nich plików cookies. Użytkownik może dokonać zmian w konfiguracji
przeglądarki internetowej w taki sposób, aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies
pojawiał się właściwy komunikat informujący o tym fakcie lub zablokować obsługę plików
cookies. Blokada zapisu plików cookies może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie
serwisu.
Większość treści zawartych w Serwisie nie wymaga podawania przez Użytkownika danych
osobowych. Na stronach Serwisu znajdują się jednak formularze kontaktowe z prośbą o
podanie danych osobowych (takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
Decyzja o wypełnieniu formularza kontaktowego i podaniu wybranych danych osobowych
jest dobrowolna i należy do Użytkownika. Wypełniając formularz, Użytkownik wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Hexa Bank Spółdzielczy na zasadach
określonej w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Hexa Bank
Spółdzielczy, która stanowi część Formularza kontaktowego.

