Polityka prywatności
§1
[Postanowienia Ogólne]
1. Administratorem strony internetowej pod adresem www.talentmedia.tv oraz podstron
związanych ze wskazaną stroną (dalej jako „Serwis internetowy”) jest TalentMedia Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 2A, 02-758
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576937, NIP 5272744071, REGON 362397570,
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 135.000,00 zł (dalej jako „Administrator”)
2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym Serwisie
internetowym były kompletne, rzetelne i aktualne. W przypadku zauważenia błędu lub
niezgodności prosimy o kontakt z Administratorem Serwisu na adres: []@talentmedia.tv
3. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronach
internetowych Serwisu internetowego lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za
ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o te informacje.
4. Informacje w niniejszym Serwisie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia
jakichkolwiek roszczeń przeciwko Administratorowi, w tym jakichkolwiek roszczeń o zawarcie
lub wykonanie umowy.
5. Struktura Serwisu internetowego oraz zawarte w nim materiały chronione są prawami
autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Kopiowanie oraz rozpowszechnianie całości lub części materiałów
zamieszczonych w Serwisie bez zgody Administratora jest zabronione.
6. Materiały zawarte na niniejszej Serwisie internetowym można kopiować, przechowywać oraz
drukować wyłącznie w celach niekomercyjnych i tylko na własny użytek. Administrator nie
zezwala na jakiekolwiek rozpowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na
ich zamieszczanie w innych serwisach internetowych.
§2
[Polityka plików cookies i usługa Google Analytics]
1. Dane każdej osoby wchodzącej na Serwis internetowy (dalej jak „Użytkownik”) mogą być
zbierane przez pliki cookies.
2. W wyniku korzystania z Serwisu internetowego, w urządzeniach Użytkownika mogą być
przechowywane pliki tekstowe (tzw. ciasteczka - cookies), których celem jest ułatwienie
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Użytkownikowi dostępu do Serwisu internetowego i korzystania z niego, a także badanie
preferencji i zachowań użytkownika, aby umożliwić dostarczenie spersonalizowanych treści w
Serwisie internetowym oraz polepszyć funkcjonowanie Serwisu internetowego. Dane są zbierane
przez pliki cookies także w celach statystycznych.
3. Jeśli Użytkownik nie wyłączył plików cookies, przyjmuje się, że wyraził zgodę na umieszczenie i
przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i
przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej.
Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez Użytkownika przeglądarki
internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować, że Serwis internetowy, nie będzie
działał poprawnie.
Dodatkowe objaśnienia do plików cookies
4.

Czym są pliki "cookies"?
Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze
stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies"
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5. Jakich plików "cookies" używamy?
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich
są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki
pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo
do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki "cookies" wykorzystywane przez
partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony
internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
6.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu
wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

7. Usuwanie plików "cookies"
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie
dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie
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użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies"
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie
stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej.
8. Google Analytics
W ramach prowadzenia Serwisu internetowego Administrator korzysta z Google Analytics, usługi
analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google
Analytics wykorzystuje pliki cookies. Dane zbierane za pomocą plików cookies przez Google
Analytics (włącznie z adresem IP Użytkownika) są przekazywane Google i przechowywane przez
nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli Serwis anonimizuje adresy IP, adres IP
Użytkownika zostanie obcięty przez Google na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego zanim adres ten zostanie
przesłany do Stanów Zjednoczonych. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP
użytkownika zostanie przesłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i obcięty na
miejscu. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania z Serwisu
internetowego przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla
operatorów serwisów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na serwisach
internetowych i korzystaniem z Internetu. Google nie będzie łączył adresu IP Użytkownika z
żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu.
9. Korzystając z Serwisu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
przez Google w sposób i w celach określonych powyżej w ust. 8. Użytkownik może uniemożliwić
Google zbieranie danych z plików cookies i przetwarzanie ich (w tym adresu IP) poprzez pobranie
i zainstalowanie odpowiednich aplikacji na swoich urządzeniach.
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