POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (BPS TFI S.A.) dalej zwany
"Serwisem".
Administrowanie danymi osobowymi
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. - dalej "Ustawa") BPS TFI S.A. z siedzibą
w (00-844) Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81 informuje, że jest administratorem
podanych przez Państwa w dedykowanych formularzach danych osobowych.
Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie oznacza
przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu.
 BPS TFI S.A. zbiera wyłącznie dane, które posłużą do świadczenia wybranej przez
Państwa usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do BPS TFI S.A. zapytanie,
w celach marketingowych związanych z reklamą produktów rynku kapitałowego,
przekazania informacji na temat oferty BPS TFI S.A. oraz w celach statystycznych.
Państwa dane podawane w trakcie wypełniania na stronie formularza chronione
są za pomocą szyfrowanego protokołu SSL (Secure Socket Layer). Ochrona danych
osobowych użytkowników Serwisu i Klientów jest dla BPS TFI S.A. szczególnie istotna.
 Dane osobowe zebrane w Serwisie nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom
ani podmiotom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa
lub zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw
i prywatności.
 BPS TFI S.A. informuje o przysługującym Państwu, na podstawie Ustawy, prawie
dostępu do swoich danych, ich modyfikowania oraz usuwania.


Dobra niematerialne
Wszelkie materiały, informacje, dane, układy graficzne i znaki towarowe
zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr
90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności
przemysłowej (Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1117 ze zm.). Zabronione jest wykorzystywanie,
powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji w celach
komercyjnych i bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela Serwisu wraz z określeniem
ich zakresu.
 Wszelkiego rodzaju informacje udostępnione w niniejszym Serwisie mogą być przez
użytkowników wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.


Pliki cookies
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania
ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.
 BPS TFI S.A. wykorzystuje pliki typu cookies w celu pozyskania informacji związanych
z korzystaniem z Serwisu przez użytkowników i nie gromadzi w sposób automatyczny
żadnych innych informacji o użytkowniku Serwisu. Działania te nie służą przetwarzaniu
danych osobowych.
 W Serwisie BPS TFI S.A. pliki cookies wykorzystywane są w celu:
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dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki
te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia polepszanie ich struktury
i zawartości,
utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez
przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych
przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies.
 Użytkownik może zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies,
w tym wyłączyć pliki cookies poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach
internetowych m.in.:





w przeglądarce Internet Explorer,
w przeglądarce Mozilla Firefox,
w przeglądarce Chrome,
w przeglądarce Opera.

Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia przeglądarki internetowej pamiętaj,
że wiele ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie ciasteczek
może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce
internetowej oraz może spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji Serwisu.
 BPS TFI S.A. informuje, że w momencie połączenia się przez użytkownika z Serwisem,
w logach systemowych pojawiają się informacje o numerze (w tym IP) i rodzaju
urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne
dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie. BPS TFI S.A.
przetwarza te informacje w celach technicznych zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 Serwis BPS TFI S.A. wykorzystuje następujące pliki cookies:












JSESSIONID - sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania
sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania Serwisu,
utma - plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej
witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie
analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,
utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat
danej odwiedziny,
utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie,
czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny
zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,
utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu
możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek.

BPS TFI S.A. nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których
odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.

BPS TFI S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce
Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego
dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące
Polityki prywatności będą publikowane na niniejszej stronie.
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