Polityka prywatności
Ochrona prywatności użytkowników serwisu EFIX Explorer (Serwis) ma dla nas ogromne znaczenie.
Przeczytaj uważnie ten dokument i zobacz jakimi standardami posługujemy się gromadząc, przetwarzając i
wykorzystując informacje o użytkownikach.
I. Gromadzenie danych

1. Serwis zawiera treści dla zarejestrowanych użytkowników. Informacje w logach systemowych
związane ze specyfiką działania internetu (np. adresy IP) są przez nas wykorzystywane w celach
technicznych oraz zbierania ogólnych danych statystycznych.

2. Aby korzystać z treści serwisu wymagane jest podpisanie przez Użytkownika umowy o świadczenie
usług doradztwa inwestycyjnego.
II. Udostępnianie informacji o użytkowniku

1. EFIX Dom Maklerski S.A. (EFIX DM) nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych
informacji o użytkownikach 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.

2. EFIX DM może sporządzać na podstawie informacji o użytkownikach ogólne statystyki związane z
działalnością i odpowiedniością serwisu przygotowywane dla Domu Maklerskiego. Informacje te nie
zawierają danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników serwisu.
III. Pliki tekstowe Cookies

1. Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) zapisane przez serwer na
dysku Twojego komputera. Pliki te umożliwiają naszemu serwerowi odczytanie informacji potrzebnych
do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych oraz dostarczają nam dane statystyczne o ruchu
użytkowników.

2. Pliki Cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika i przetwarzanie lub przechowywanie jego
danych osobowych.

3. Użytkownik może w każdej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób aby uniemożliwić
przechowywanie plików Cookies na dysku komputera. Zmiana ta może spowodować brak dostępu do
niektórych części lub do całości serwisu.

4. Każda z dostępnych na rynku przeglądarek internetowych posiada możliwość zarządzania plikami
Cookies, dlatego jeśli użytkownik podejmie decyzję o wyłączeniu obsługi tych plików powinien w
pierwszej kolejności zapoznać się ze sposobem zarządzania plikami Cookies zamieszczonym w
pomocy używanej przez siebie przeglądarki.

5. Użytkownik może skonfigurować używaną przez siebie przeglądarkę w taki sposób aby: odrzucała
wszystkie pliki Cookies, nie usuwała plików Cookies, lub wysyłała powiadomienia w przypadku gdy
tego typu pliki są wysyłane z serwera.

6. Użytkownik może po zakończaniu wizyty w serwisie usunąć pliki tymczasowe umieszczone na
urządzeniu końcowym w trakcie trwania danej sesji. Sposoby blokowania przyjmowania plików
Cookies w przeglądarkach:

Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari

7. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany
został mechanizm przyjmowania plików Cookies, umożliwiający zapamiętywanie informacji
związanych z danym użytkownikiem.

8. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń mobilnych i aplikacji służących do obsługi
serwisów internetowych zarządzanie plikami Cookies w różnych przeglądarkach wygląda to inaczej,
dlatego w celu zablokowania przyjmowania tych plików zalecamy zapoznanie się ze sposobem
zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez
użytkownika przeglądarki mobilnej.
IV. Ochrona i poprawianie informacji

1. Każdy użytkownik serwisu może również zwrócić się pisemnie na adres: EFIX Dom Maklerski S.A.,
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88A, 61-131 Poznań, o informacje, jakie dane serwis przechowuje, o ich
zmianę, lub usunięcie.

2. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest
zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych
zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
V. Zmiany w polityce prywatności
Rozwój technologii i naszego serwisu, a także nowe rozwiązania prawne mogą wpłynąć na zmiany w
polityce ochrony prywatności Serwisu, o których będziemy informować na naszych stronach.
VI. Kontakt
Wszystkich użytkowników serwisu zainteresowanych powyższą deklaracją ochrony prywatności oraz
naszymi usługami prosimy o wysyłanie uwag i pomysłów na adres: explorer@efixdm.pl

