POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza polityka prywatności ("Polityka Prywatności") Nest Equinox Capital Partners
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 49,
00-672 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS no. 0000691005, NIP
7010710681, REGON 368075814 („Nest", "my", "nasze" lub "nas"), reguluje w jaki sposób
Nest używa jako administrator danych osobowych (zgodnie z definicją poniżej) danych, które
gromadzi, otrzymuje i przechowuje o osobach fizycznych i/lub firmach w związku z
korzystaniem z:
a) udogodnień i usług Nest,
b) aplikacji mobilnej Nest, strony https://www.thenest.pl oraz wszelkich innych stron
internetowych lub aplikacji mobilnych, z których korzystamy (wraz z ich
poddomenami, zawartością i usługami, „Strona");
c) usługi w aplikacji mobilnej, która wymaga rejestracji w celu przyłączenia się do Nest
i/lub uzyskania korzyści określonych na stronie i/lub aplikacji mobilnej oraz
d) aplikacji internetowej i mobilnej Nest, a także wszelkich innych aplikacji, na które
udzielamy licencji (indywidualnie i zbiorowo "Oprogramowanie").
Udogodnienia, usługi, Strony i Oprogramowanie Nest są indywidualnie i zbiorowo określane
w niniejszym dokumencie jako "Usługi".
1. Wprowadzenie. Wdrożyliśmy niniejszą Politykę Prywatności, ponieważ Państwa
prywatność oraz prywatność innych użytkowników jest dla nas ważna. Naszym sposobem
realizacji tego celu jest poinformowanie Państwa w sposób jasny, widoczny i łatwo
dostępny, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Państwa Dane
Osobowe. Ponadto, niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia nasze praktyki informacyjne
i wybory, jakich możesz dokonać w zakresie sposobu gromadzenia i wykorzystywania
Twoich Danych Osobowych w związku z Usługami. "Dane osobowe" oznaczają wszelkie
informacje, które mogą być wykorzystywane, samodzielnie lub w połączeniu z innymi
informacjami, do osobistej identyfikacji danej osoby, w tym między innymi imię i
nazwisko, profil osobisty, rok urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu, adres
domowy lub inny adres fizyczny lub inne informacje kontaktowe.
2. NESTCODE. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi część NESTCODE, do których
można uzyskać dostęp z poziomu Usługi i które zostały zaakceptowane przez
Użytkownika przed pobraniem, zainstalowaniem i/lub pierwszym użyciem
Oprogramowania ("NESTCODE"). Każde użyte w niniejszej Polityce Prywatności, ale
niezdefiniowane pojęcie ma znaczenie nadane mu w NESTCODE.
3. Zgoda i modyfikacja. Korzystając z Usług, wyrażają Państwo zgodę na warunki niniejszej
Polityki Prywatności oraz na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez nas
Danych Osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. W
przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności, prosimy nie uzyskiwać
dostępu do Usług ani w żaden inny sposób nie korzystać z Usług. Zastrzegamy sobie
prawo, według własnego uznania, do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym
momencie. Zmiana taka wejdzie w życie dziesięć (10) dni po opublikowaniu zmienionej
Polityki Prywatności Usług, a dalsze korzystanie z Usług oznacza akceptację tych zmian.
W związku z tym należy od czasu do czasu przeglądać tę stronę i Politykę Prywatności w
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celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Wyrażając zgodę na elektroniczną usługę
newsletter, podany adres e-mail zostaje dodany do listy mailingowej i będzie
wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Państwu informacji
handlowych drogą elektroniczną w formie newslettera.
Jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je gromadzimy. Nie wymagamy obecnie
podawania Danych osobowych w celu uzyskania dostępu do ogólnych informacji
dostępnych w Usługach. Jednakże, otrzymujemy i/lub gromadzimy Dane osobowe od
użytkownika w następujący sposób:
Członkostwo i otrzymywanie korzyści. Niektóre z Usług wymagają rejestracji. Podczas
rejestracji zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych, takich jak imię i
nazwisko, rok urodzenia, płeć, adres domowy, adres e-mail i numer telefonu. Pola
obowiązkowe zostaną wyraźnie zaznaczone. Niektóre usługi, na przykład rezerwacja
usług, korzyści dla społeczności i członkostwa, nie mogą być użyte bez podania
informacji wymaganych w obowiązkowych polach. Po wykonaniu czynności za
pośrednictwem Usług lub po skorzystaniu z nich, podane przez użytkownika dane
osobowe zostaną zapisane. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych,
dokładnych i pełnych danych, a przez fakt korzystania z Usług potwierdza ważność
podanych danych. Uściśla się, że błędne lub niekompletne dane mogą uniemożliwić
Użytkownikowi korzystanie z Usług lub przerwać korzystanie z nich, w tym
uniemożliwić korzystanie z obiektów fizycznych.
Żadne dane osobowe strony trzeciej nie mogą być przekazywane bez jej wyraźnej zgody.
Jeśli zostaniesz poproszony o wybranie nazwy użytkownika i hasła, musisz zachować ich
poufność, aby zapobiec ich niewłaściwemu użyciu.
Konto. W celu korzystania z niektórych Usług może być wymagane założenie konta
("Konto"). Oferujemy różne opcje założenia Konta, w tym:
1. Formularz rejestracyjny online: Formularz rejestracyjny można wypełnić i
przesłać online. Użytkownik zostanie poproszony o podanie nam pewnych
obowiązkowych informacji, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres
e-mail oraz hasło, z którego będzie korzystać na swoim Koncie. Możesz
zdecydować się na podanie opcjonalnych informacji, takich jak wiek i płeć.
2. Konta Stron Trzecich: Użytkownik może utworzyć Konto klikając na przycisk
"Połącz" lub "Zaloguj", który możemy wyświetlić w Usługach na stronie
internetowej lub w serwisie wyznaczonej strony trzeciej ("Konto Strony
Trzeciej"), w tym między innymi na Facebooku lub Google. Umożliwi Ci to
połączenie Konta usługowego z Kontem Strony Trzeciej. Jeśli użytkownik
wybierze tę opcję, będzie musiał zatwierdzić połączenie, jak również rodzaje
informacji (które mogą obejmować Dane Osobowe), które uzyskamy z jego
Konta Strony Trzeciej oraz rodzaje działań, które możemy podejmować w
związku z jego Kontem Strony Trzeciej. Należy pamiętać, że korzystanie z tej
opcji wymaga posiadania istniejącego Konta Strony Trzeciej i może wymagać
zalogowania się na takie Konto.
3. Preferencje reklamowe oparte na zainteresowaniach - Możemy
spersonalizować Twoje doświadczenie w naszym Serwisie poprzez
wyświetlanie reklam i/lub innych korzyści, które są dostosowane do Twoich
zainteresowań.

Niezależnie od sposobu rejestracji Konta, możemy wysłać wiadomość e-mail na wskazany
przez Ciebie adres e-mail z instrukcją potwierdzającą rejestrację.
1. Informacje podawane przy kontakcie W przypadku wysłania do nas zapytania "Skontaktuj
się z nami", czy to poprzez wysłanie formularza online, który udostępniamy, czy też
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wyświetlany przez nas adres e-mail, użytkownik
może być zobowiązany do podania nam pewnych informacji, takich jak imię i nazwisko
oraz adres e-mail.
2. Usługa "Udostępnij znajomym". Usługi mogą umożliwiać użytkownikowi zaproszenie
znajomych do korzystania z naszych Usług poprzez wysłanie do nich wiadomości e-mail
lub wiadomości z zaproszeniem. Jest to możliwe dzięki: (i) korzystaniu z Usług w celu
wysyłania lub publikowania zaproszeń na Koncie Strony Trzeciej i/lub (ii) korzystaniu z
Usług w celu wysyłania zaproszeń pocztą elektroniczną na zewnętrzny adres e-mail
znajomego. W przypadku wysłania wiadomości z zaproszeniem możemy gromadzić Dane
Osobowe odbiorcy, takie jak adres e-mail lub nazwa i identyfikator użytkownika Konta
Strony Trzeciej.
3. Dane dotyczące lokalizacji. Możemy świadczyć pewne usługi lokalizacyjne ("Usługi
Lokalizacyjne") w związku z Usługami, które są zależne od danych związanych z
położeniem geograficznym urządzenia mobilnego, na którym zainstalowane jest
Oprogramowanie ("Dane Lokalizacyjne"). Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z Usług
Lokalizacyjnych, wyrażasz zgodę na gromadzenie lub uzyskiwanie Danych
Lokalizacyjnych. Aby wyłączyć funkcje udostępniania lokalizacji, należy skonfigurować
ustawienia w urządzeniu przenośnym. Niemniej jednak można dostosować ustawienia
telefonu komórkowego, aby kontrolować, czy urządzenie przesyła Dane Lokalizacyjne.
4. Profil. Niektóre części Usług mogą umożliwiać użytkownikowi utworzenie profilu
publicznego w związku z jego Kontem ("Profil Publiczny"). Twój Profil Publiczny będzie
zawierał imię i nazwisko oraz inne informacje, które zdecydujesz się zamieścić w swoim
Profilu Publicznym, takie jak płeć oraz zdjęcie profilowe, a także będziesz mógł
kontrolować, które z tych informacji pojawią się w Twoim Profilu Publicznym.
5. Zakupy. Usługi mogą obejmować opcję zakupu Usług od NEST lub innych osób trzecich
oferujących produkty i usługi za pośrednictwem NEST. Jeśli zdecydujesz się na zakup,
będziemy potrzebować od Ciebie informacji niezbędnych do sfinalizowania transakcji.
Informacje takie mogą obejmować numer karty kredytowej oraz informacje o kontach i
rachunkach, informacje niezbędne do wystawienia faktury i inne dane wymagane do
realizacji zamówienia. Możemy również aktualizować takie dane, jeśli użytkownik wyrazi
zgodę na wystawianie cyklicznych rachunków, takie jak opłaty miesięczne lub inne
okresowe płatności. Możemy korzystać z narzędzi, oprogramowania lub usług
zewnętrznych dostawców usług w celu przetwarzania transakcji w naszym imieniu, w
którym to przypadku użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na ujawnienie i
przekazanie informacji wymaganych do przetwarzania transakcji oraz zgadza się na
zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności tych zewnętrznych
dostawców usług.
6. Pliki rejestrów. Możemy korzystać z plików rejestrów. Informacje zawarte w plikach
rejestrów obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług
internetowych (ISP), znacznik daty/godziny, strony odsyłające/wyjściowe, kliknięte
strony i wszelkie inne informacje, które może nam przesłać do nas przeglądarka. Możemy
wykorzystywać takie informacje do analizowania trendów, administrowania Usługami,

śledzenia ruchu użytkowników w obrębie Usług oraz gromadzenia danych
demograficznych.
a) Pliki cookie i inne technologie śledzenia. Nasze Usługi mogą wykorzystywać
"cookies", anonimowe identyfikatory i inne technologie śledzenia w celu świadczenia
przez nas Usług, umożliwienia nam zidentyfikowania użytkownika podczas
ponownego połączenia z witryną za pomocą urządzenia (np. komputera, telefonu), na
którym pliki cookie są zapisywane, oraz przekazania mu informacji dostosowanych do
jego potrzeb. "Cookie" to mały plik tekstowy, który może być wykorzystywany na
przykład do zbierania informacji o aktywności w Usługach. Niektóre pliki cookie i
inne technologie mogą służyć do przywracania Danych Osobowych, takich jak adres
IP, wcześniej wskazanych przez użytkownika.
b) Pliki cookie są wykorzystywane na stronie internetowej za Twoją zgodą. Zgodę
można wyrazić za pomocą wyskakującego okienka lub poprzez dalsze przeglądanie po
pojawieniu się paska informacyjnego wskazującego, że spowoduje to umieszczenie
plików cookie, rodzajów plików cookie, ich celu i przez kogo są umieszczane.
c) Większość przeglądarek pozwala na kontrolowanie plików cookie, w tym
podejmowanie decyzji o ich akceptowaniu i usuwaniu. Większość przeglądarek może
być skonfigurowana w taki sposób, aby powiadamiała użytkownika o otrzymaniu
pliku cookie lub aby blokowała pliki cookie.
d) Powiadomienia Push. Od czasu do czasu możemy wysyłać powiadomienia Push w
celu aktualizacji informacji o wydarzeniach, promocjach lub innych istotnych
wiadomościach, które mogą być przez nas wysyłane. Jeśli nie chcesz już odbierać tego
typu powiadomień, możesz je wyłączyć z poziomu urządzenia. Aby zapewnić
otrzymywanie odpowiednich powiadomień, będziemy musieli zebrać pewne
informacje na temat urządzenia, takie jak system operacyjny i informacje
identyfikujące użytkownika.
e) Dane urządzeń mobilnych. Możemy zbierać ograniczone informacje z urządzenia
mobilnego użytkownika w celu świadczenia Usług. Informacje takie mogą obejmować
typ urządzenia mobilnego, identyfikator urządzenia mobilnego oraz znaczniki daty i
godziny korzystania z Usług. Ponadto, możemy wdrożyć technologie śledzenia w
ramach Oprogramowania, aby pomóc nam w gromadzeniu zbiorczych statystyk.
7. Informacje powszechnie dostępne. Twój Profil Publiczny oraz wszelkie publicznie
dostępne treści publikowane w Usługach lub za ich pośrednictwem ("Treści
Użytkownika") mogą być publicznie dostępne dla innych użytkowników Usług, a także
mogą być dostępne i wykorzystywane przez osoby spoza Usług. Na przykład w
przypadku wyświetlenia profilu innego użytkownika lub „polubienia" określonego
wydarzenia w ramach Usług, takie informacje mogą być przeglądane przez inne osoby.
Powiadomienia i narzędzia, które zapewniamy w ramach Usług, powinny pomóc w
poinformowaniu użytkownika, które informacje zostaną podane do wiadomości
publicznej. Jeśli użytkownik publikuje swoje dane kontaktowe w jakichkolwiek Treściach
Użytkownika lub w ramach swojego profilu publicznego, może otrzymywać
niezamówione wiadomości od innych użytkowników Usług lub od ogółu społeczeństwa.
Dlatego zachęcamy do zamieszczania tylko tych informacji, które chcesz aby były
dostępne dla każdego.

8. Sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe. W przypadku przesłania lub zebrania
przez nas Danych Osobowych za pośrednictwem Usług, możemy je wykorzystać w
następujący sposób:
a) Dane Osobowe będą wykorzystywane do świadczenia i doskonalenia Usług, zapewnienia
wsparcia i pomocy w korzystaniu z Usług, uzyskania informacji zwrotnych związanych z
korzystaniem z Usług, skontaktowania się z Użytkownikiem w związku z Usługami oraz
niektórymi programami lub ofertami, w których mógł się zarejestrować użytkownik, a
także do identyfikacji i uwierzytelnienia dostępu Użytkownika do tych części Usług, do
których ma prawo uzyskać dostęp.
b) Możemy wykorzystać adres e-mail podany przez użytkownika do: (i) wysyłania
aktualizacji lub wiadomości dotyczących Usług i naszych powiadomień; (ii)
odpowiadania na wiadomości przesłane przez formularz kontaktowy lub prośby
administracyjne (np. o zmianę hasła); (iii) wysyłania sugerowanych wydarzeń w oparciu o
wydarzenia, w których użytkownik bierze udział oraz znajomości z Konta Strony
Trzeciej; i/lub (iv) wysyłania reklam i związanych z nimi treści oraz informacji w celach
marketingowych lub promocyjnych.
c) Jeśli zdecydujesz się wysłać znajomemu wiadomość lub e-mail z zaproszeniem,
wykorzystamy podane przez Ciebie dane kontaktowe lub udostępnimy je, aby
automatycznie wysłać znajomemu wiadomość lub e-mail z zaproszeniem. Twoje imię i
nazwisko oraz adres e-mail mogą być zawarte w e-mailu lub wiadomości z zaproszeniem.
d) Jako administrator danych osobowych możemy powierzyć przetwarzanie Danych
Osobowych gromadzonych przez stronę internetową osobom trzecim na podstawie
pisemnej umowy. Możemy udostępniać Dane osobowe użytkownika, Informacje
Anonimowe (zgodnie z poniższą definicją) oraz inne informacje statystyczne i analityczne
w celu dostarczenia użytkownikowi Usług. Będziemy wymagać, aby odbiorca informacji
zgodził się przetwarzać takie informacje zgodnie z naszą Polityką Prywatności i
obowiązującymi przepisami prawa. Możemy również wykorzystać wskazany przez
użytkownika adres e-mail do wysyłania aktualizacji lub wiadomości dotyczących
wydarzeń w sieci Nest.
e) Jako administrator danych osobowych, możemy powierzyć przetwarzanie Danych
Osobowych zebranych przez stronę internetową naszym spółkom zależnym lub
stowarzyszonym w celu przechowywania lub przetwarzania takich informacji w naszym
imieniu, na podstawie pisemnej umowy. Informacje te mogą być przekazywane stronom
trzecim. Wymagamy, aby strony te zgodziły się przetwarzać takie informacje zgodnie z
naszą Polityką Prywatności.
f) Jako administrator danych osobowych, możemy powierzyć przetwarzanie Danych
Osobowych zebranych przez stronę internetową naszym zewnętrznym dostawcom usług i
partnerom, ale tylko w celu wsparcia nas w naszych działaniach biznesowych i
świadczenia naszych Usług, na podstawie pisemnej umowy. Dokładamy wszelkich starań
uzasadnionych z handlowego punktu widzenia, aby angażować się we współpracę lub
współdziałać wyłącznie z usługodawcami i partnerami zewnętrznymi, którzy publikują
zasady ochrony prywatności regulujące przetwarzanie przez nich Danych Osobowych.
g) Możemy ujawnić Dane Osobowe użytkownika lub wszelkie informacje przekazane za
pośrednictwem Usług, jeżeli w dobrej wierze wierzymy, że ujawnienie takich informacji
jest pomocne lub zasadnie konieczne do: (i) przestrzegania wszelkich obowiązujących
przepisów prawa, regulacji, procedur prawnych lub żądań rządowych; (ii)

egzekwowawania naszych Warunków, w tym prowadzenia dochodzenia w sprawie ich
potencjalnego naruszenia; (iii) wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób
rozwiązywania problemów związanych z oszustwami lub bezpieczeństwem; lub (iv)
ochrony przed szkodą dla praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Nest, jej członków,
siebie lub społeczeństwa.
9. Korzystanie z informacji anonimowych. Możemy wykorzystywać Informacje Anonimowe
lub ujawniać je zewnętrznym dostawcom usług w celu udoskonalenia naszych Usług,
oferowania Usług i korzyści oraz zwiększenia doświadczenia użytkownika w korzystaniu
z Usług. Możemy również ujawniać Informacje Anonimowe (odpłatnie lub nieodpłatnie)
osobom trzecim, w tym reklamodawcom i partnerom. "Informacje Anonimowe"
oznaczają informacje, które nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników,
takie jak informacje zbiorcze na temat korzystania z naszych Usług.
10. Rezygnacja. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas przyszłych
wiadomości e-mail dotyczących promocji, reklamy lub innych usług, wybierając link
rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na dole każdej wysyłanej przez nas wiadomości email. Należy pamiętać, że nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania
powyższych wiadomości e-mail, możemy nadal wysyłać mu odpowiedzi na wszelkie
zapytania, a także administracyjne wiadomości e-mail (na przykład w związku z żądaniem
resetu hasła), które są niezbędne do ułatwienia korzystania z Usług.
11. Prawo wyboru. Użytkownik może w każdej chwili zdecydować, czy chce podawać lub
ujawniać Dane Osobowe. Użytkownik ma również prawo do sprzeciwienia się
przetwarzaniu Danych Osobowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać
obowiązkowych Danych Osobowych lub nie wyrazić zgody na przetwarzanie Danych
Osobowych, może nadal korzystać z części Usług, ale może nie być w stanie uzyskać
dostępu do pewnych opcji, programów, ofert i usług, które wiążą się z naszą interakcją z
użytkownikiem.
12. Dostępność/Dokładność. W zakresie, w jakim Użytkownik przekazuje nam Dane
Osobowe, pragniemy zachować ich dokładność. Jeśli użytkownik chce uzyskać
informacje o tym, w jakim zakresie wykorzystujemy jego Dane Osobowe lub w jakim
korzystamy z dostępu do nich, usuwamy lub poprawiamy inne przechowywane przez nas
Dane Osobowe, może skorzystać z narzędzi udostępnianych przez nas w ramach Usług
lub wysłać prośbę o dostęp wysyłając wiadomość e-mail na adres info@thenest.pl.
Wiadomość e-mail powinna zawierać odpowiednie szczegóły zgłoszenia. Niezależnie od
powyższego, możemy przechowywać pewne Dane Osobowe w związku z toczącymi się
lub potencjalnymi sporami sądowymi, zgodnie z wymogami organów ścigania lub innych
organów rządowych, w celu przetwarzania i przechowywania dokumentacji transakcji
finansowych lub na żądanie użytkownika.
13. Linki do produktów Stron Trzecich i interakcje z tymi produktami. Usługi mogą
umożliwiać użytkownikowi interakcję lub zawierać linki do Kont Stron Trzecich i innych
stron internetowych Stron Trzecich, aplikacji i usług oprogramowania mobilnego, które
nie jest naszą własnością lub nie jest kontrolowane przez nas (każda z nich zwana "Usługą
Strony Trzeciej"). Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony
prywatności ani za zawartość Usług świadczonych przez Osoby Trzecie. Należy pamiętać,
że Usługi Osób Trzecich mogą zbierać od Twoje Dane Osobowe. W związku z tym
zachęcamy do zapoznania się z zasadami, warunkami i polityką prywatności każdej

Usługi Osób Trzecich, z której użytkownik zdecyduje się korzystać lub wejdzie z nią w
interakcje.
14. Ochrona prywatności dzieci. Usługi nie są tak skonstruowane, aby przyciągać osoby
niepełnoletnie i nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18 roku życia. W związku z tym
nie zamierzamy zbierać Informacji osobistych od osób, o których wiemy, że nie
przekroczyły 18 roku życia. Jeżeli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od dziecka
poniżej 18 roku życia, usuniemy te informacje tak szybko, jak to możliwe. Jeśli uważasz,
że możemy mieć takie informacje, prosimy o kontakt pod adresem info@thenest.pl.
15. Bezpieczeństwo. Nest przestrzega ogólnie przyjętych standardów branżowych, w tym
stosowania odpowiednich zabezpieczeń administracyjnych, fizycznych i technicznych w
celu ochrony przekazywanych nam Danych Osobowych. Jednakże żadna metoda
przesyłania danych przez Internet ani elektroniczna pamięć masowa nie jest w 100%
bezpieczna. W związku z tym, chociaż staramy się wykorzystywać akceptowalne z
ekonomicznego punktu widzenia środki ochrony Danych Osobowych, nie możemy
zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa lub poufności. W przypadku
jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa w Usłudze można skontaktować się z
nami pod adresem info@thenest.pl.
16. Fuzja, sprzedaż lub upadłość. W przypadku, gdy całość lub część naszej działalności
zostanie przejęta lub połączona z podmiotem trzecim, lub w przypadku upadłości lub
porównywalnego zdarzenia, zastrzegamy sobie prawo do przekazania lub cesji Danych
Osobowych w związku z powyższymi wydarzeniami.
17. Konfiguracja DNT (Nie Śledź Mnie) Obecnie nie reagujemy ani nie podejmujemy
żadnych działań w odniesieniu do przeglądarek internetowych, które wysyłają sygnał
„Nie Śledź Mnie” lub innych mechanizmów, które zapewniają konsumentom możliwość
dokonywania wyboru w zakresie gromadzenia Danych Osobowych dotyczących
działalności online poszczególnych konsumentów w czasie i na stronach internetowych
osób trzecich lub w usługach online. Możemy zezwolić stronom trzecim, takim jak firmy,
które dostarczają nam narzędzia analityczne, na zbieranie danych osobowych dotyczących
działalności online poszczególnych konsumentów w czasie i na różnych stronach
internetowych, gdy konsument korzysta z Usług.
18. Zobowiązanie. Zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność. Ochrona prywatności w
Internecie to rozwijający się obszar, a my stale rozwijamy nasze usługi, aby sprostać tym
wymaganiom. W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących naszej Polityki
Prywatności lub Danych Osobowych, które możemy przechowywać i wykorzystywać,
prosimy o kontakt pod adresem info@thenest.pl.

