
 

 

Wstęp 

StaloweMiasto.pl  szanuje prywatność swoich użytkowników. Przeczytaj dokładnie poniższe 

informacje, aby jeszcze lepiej za

Pamiętaj, chronimy Twoje dane. W każdym momencie służymy Ci poradami i wyjaśnieniami 

dotyczącymi, tego co możesz zrobić, by czuć się, jeszcze bezpieczniej.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

Większość materiałów zawartych

StaloweMiasto.pl nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody wynikłe z ich korzystania. 

Zastrzegamy sobie możliwość edycji i usuwania wpisów oraz blokowania użytkowników, 

którzy naruszają regulaminy StaloweMiasto.

Wyłączenie odpowiedzialności

StaloweMiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez 

użytkowników w komentarzach, opisach, za artykuły, zdjęcia, ogłoszenia i inne wpisy ich 

autorstwa. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do przedsiębiorców oraz 

osób, których dane są ogólnie dostępne na stronach portalu

Gromadzenie danych osobowych

Podczas rejestracji w portalu StaloweMiasto.pl

mail. StaloweMiasto.pl przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi

aktualnie przepisami. Adresów e

komunikatów technicznych, informowania o nowościach w serwisie.

danych takich jak: data urodzenia, płeć, numery komunikatorów, adres strony domowej

jest obowiązkowe. Tylko od Ciebie 

ogłoszenia mogą stwarzać możliwość podania Użytkownikowi innych danych osobowych.

Informacje logowania 

Nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę 

użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie 

informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeg

przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie.

Cookies (ciasteczka) 

Funkcja logowania w portalu, może wymagać

umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia na

użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji oraz śledzeniu trendów i sposobów 

poruszania się po StaloweMiasto.pl

Polityka prywatności 

szanuje prywatność swoich użytkowników. Przeczytaj dokładnie poniższe 

lepiej zaznajomić się z prowadzoną przez nas polityką prywatności

Pamiętaj, chronimy Twoje dane. W każdym momencie służymy Ci poradami i wyjaśnieniami 

dotyczącymi, tego co możesz zrobić, by czuć się, jeszcze bezpieczniej. 

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność 

iększość materiałów zawartych w portalu jest bezpłatna. Użytkownicy oraz zespół 

pl nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody wynikłe z ich korzystania. 

sobie możliwość edycji i usuwania wpisów oraz blokowania użytkowników, 

rzy naruszają regulaminy StaloweMiasto.pl oraz powszechnie przyjęte normy i zasady.

Wyłączenie odpowiedzialności 

nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez 

użytkowników w komentarzach, opisach, za artykuły, zdjęcia, ogłoszenia i inne wpisy ich 

iejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do przedsiębiorców oraz 

nie dostępne na stronach portalu. 

Gromadzenie danych osobowych 

w portalu StaloweMiasto.pl wymagamy podania co najmniej adresu e

przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi

przepisami. Adresów e-mail używamy, w szczególności, w celu 

komunikatów technicznych, informowania o nowościach w serwisie. Podanie pozostałych 

data urodzenia, płeć, numery komunikatorów, adres strony domowej

jest obowiązkowe. Tylko od Ciebie zależy, czy je udostępnisz. Niektóre części strony, jak np. 

ogłoszenia mogą stwarzać możliwość podania Użytkownikowi innych danych osobowych.

serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę 

użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie 

informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina 

przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie. 

ja logowania w portalu, może wymagać obsługi ciasteczek. Stosowanie cookies 

umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia na

użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji oraz śledzeniu trendów i sposobów 

uszania się po StaloweMiasto.pl 

szanuje prywatność swoich użytkowników. Przeczytaj dokładnie poniższe 

polityką prywatności. 

Pamiętaj, chronimy Twoje dane. W każdym momencie służymy Ci poradami i wyjaśnieniami 

. Użytkownicy oraz zespół 

pl nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody wynikłe z ich korzystania. 

sobie możliwość edycji i usuwania wpisów oraz blokowania użytkowników, 

pl oraz powszechnie przyjęte normy i zasady. 

nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez 

użytkowników w komentarzach, opisach, za artykuły, zdjęcia, ogłoszenia i inne wpisy ich 

iejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do przedsiębiorców oraz 

wymagamy podania co najmniej adresu e-

przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi 

mail używamy, w szczególności, w celu przekazywania 

Podanie pozostałych 

data urodzenia, płeć, numery komunikatorów, adres strony domowej nie 

Niektóre części strony, jak np. 

ogłoszenia mogą stwarzać możliwość podania Użytkownikowi innych danych osobowych. 

serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę 

użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie 

lądarki, data i godzina 

obsługi ciasteczek. Stosowanie cookies 

umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych 

użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji oraz śledzeniu trendów i sposobów 



 

 

Usunięcie konta 

Usunięcie konta Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie.

Dane osobowe Użytkowników, 

StaloweMiasto.pl w związku z koniecznością zapewnienia aktywnym Użytkownikom 

bezpieczeństwa. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie

wypełnienia prawnie usprawiedliwion

wolności osoby, której dane dotyczą.

Kontakt z nami 

Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z nami poprzez formularz dostępny na stronie 

w dziale Kontakt, znajdują się tam również

 

 

Usunięcie konta Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie.

Dane osobowe Użytkowników, których Konta zostały usunięte mogą być przetwarzane przez 

StaloweMiasto.pl w związku z koniecznością zapewnienia aktywnym Użytkownikom 

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, z zastrzeżeniem nie naruszania

wolności osoby, której dane dotyczą. 

Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z nami poprzez formularz dostępny na stronie 

w dziale Kontakt, znajdują się tam również: adres korespondencyjny, numery infolinii

Usunięcie konta Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. 

których Konta zostały usunięte mogą być przetwarzane przez 

StaloweMiasto.pl w związku z koniecznością zapewnienia aktywnym Użytkownikom 

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie niezbędnym dla 

naruszania ochrony praw i 

Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z nami poprzez formularz dostępny na stronie 

adres korespondencyjny, numery infolinii, adresy e-mail. 


