
 

PRIVACY POLICY / POLITYKA PRYWATNOŚCI  

 

Website privacy statement 

 

Protecting your privacy is of utmost importance to us. We ask for your details for business contact purposes. 

 

Our website, like many others, stores and retrieves information on your browser using cookies. This information is 

used to make the site work better for its users.  It is not personally identifiable to you, but it can be used to give you 

a more personalised web experience. 

 

We use Google Analytics to monitor traffic and visitor trends on our website. 

 

All information provided on this website has been compiled for your convenience and provided in good faith. 

Practipol Ltd makes no warranties about the accuracy or completeness of any information contained on this website.  

We have also included links to other websites, however we cannot guarantee the accuracy of websites linked to or 

from this site. 

 

Practipol Ltd, including its directors, affiliates, officers, employees, agents, contractors, successors and assigns, will 

not accept any liability for any loss, damage or other injury resulting from the use of our website. 

 

The content of this website is an intellectual property of Practipol Ltd and must not be reproduced or copied without 

our written permission. 

 

Practipol Ltd reserves the right to make changes, modifications, additions, deletions and corrections to the website, 

at any time and without notice. 

 

 

General privacy statement 

 

As a B2B service provider, Practipol Ltd processes personal data when it is necessary due to legal requirements or 

contractual agreements.  

 

Practipol Ltd is committed to protecting your privacy, and complies with the Data Protection Act 1998 and General 

Data Protection Regulation.  Any personal data you give us is stored securely within our database. This data may 

include personal details, such as your name, postal address, e-mail address, telephone number. We do not rent, sell 

or give away our mailing list. 

 

Information provided to us will not be disclosed without your prior consent to any third party, other than to any 

employee or associate member of Practipol Ltd  for the purpose of providing you with the service you require, or to 

comply with any applicable laws or lawful government and/or regulatory requests. 

 

If you wish at any time to have your details removed from our records, email us at info@practipol.com  

 

Should a company or individual require access to any information held by Practipol Ltd then a subject access request 

should be made by email to info@practipol.com 
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Oświadczenie o prywatności witryny internetowej 

 

Ochrona prywatności ma dla nas ogromne znaczenie. Prosimy o podanie danych dla celów związanych z komunikacją 

biznesową. 

 

Nasza strona internetowa, podobnie jak wiele innych, przechowuje i pobiera informacje w przeglądarce za pomocą 

plików cookie. Te informacje są używane po to, aby strona działała dobrze. Pliki cookies nie służą identyfikacji 

osobowej, ale używane są w celu uzyskania bardziej spersonalizowanego interfejsu internetowego. 

 

Używamy Google Analytics do monitorowania ilości oraz trendów odwiedzających naszą stronę. 

 

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie zostały zebrane dla Twojej wygody i dostarczone w dobrej wierze. 

Practipol Ltd nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dokładności ani kompletności informacji zawartych na tej 

stronie. Zawarliśmy także linki do innych stron internetowych, jednak nie możemy zagwarantować dokładności stron 

internetowych połączonych z tą witryną lub do niej prowadzących. 

 

Practipol Ltd, w tym jej dyrektorzy, członkowie, przedstawiciele, pracownicy, agenci, wykonawcy, następcy i 

cesjonariusze, nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub inne obrażenia 

wynikające z korzystania z naszej strony internetowej. 

 

Treść tej witryny jest własnością intelektualną Practipol Ltd i nie może być powielana ani kopiowana bez naszej 

pisemnej zgody. 

 

Practipol Ltd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikacji, uzupełnień, usuwania i poprawek 

informacji  na stronie internetowej, w dowolnym czasie i bez powiadomienia. 

 

Ogólne oświadczenie o ochronie prywatności 

 

Jako dostawca usług B2B (profesjonalne usługi dla klientów biznesowych), Practipol Ltd przetwarza dane osobowe 

wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na wymogi prawne lub zobowiązania wynikające z umowy. 

 

Practipol Ltd zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności i przestrzega Data Protection Act 1998 oraz 

Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, 

są bezpiecznie przechowywane w naszej bazie danych. Dane te mogą obejmować dane osobowe, takie jak imię i 

nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu. Nie wypożyczamy, nie sprzedajemy ani nie podajemy dalej 

naszej listy mailingowej. 

 

Informacje przekazane nam nie zostaną ujawnione bez Twojej uprzedniej zgody osobom trzecim, innym niż 

pracownikom lub współpracownikom Practipol Ltd w celu świadczenia usługi, której potrzebujesz, lub w celu 

przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa lub zgodnych z prawem wniosków regulatora.  

 

Jeśli chcesz w dowolnym momencie usunąć swoje dane z naszych rejestrów, napisz do nas na adres 

info@practipol.com  

 

W przypadku, gdy firma lub osoba prywatna wymagają dostępu do informacji przechowywanych przez Practipol Ltd, 

wniosek o udzielenie dostępu należy wysłać mailem na adres info@practipol.com  


