Regulamin

*Administrator określa w polityce prywatności zasady przetwarzania danych osobowych,
które zostały udostępnione podczas korzystania z usług serwisu.
*Dane osobowe, które są przetwarzane to:
- Numer telefonu obsługiwany przez firmę Firesub.pl, który jest wykorzystywany tylko i
wyłącznie do procesu odbioru dostępu do strony z porównywaniem pożyczek.
*Definicje użyte w regulaminie stosuje się wprost do polityki prywatności.
*Użytkownik dostaje PIN
*Cena wiadomości jest ustalana i zawarta w regulaminie, podczas wykonywania płatnosci
*Usługę Płatności SMS świadczy FireSub.pl i on przetwarza dane o numerze telefonu
potrzebny do realizacji usługi dostępu
*Regulamin Płatności SMS Premium dostępny jest pod adresem:
https://firesub.pl/regulamin-do-pobrania.
*Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz
możliwość żądania zaprzestania ich przetwarzania.
*Kontakt z administratorem Strony dostępny jest poprzez e-mail:
kontakt(|at|)Pozyczki-Prywatne24.pl
-Reklamacje
*Formularz Reklamacyjny znajduje się pod adresem: https://FireSub.pl/reklamacje

Ciasteczka
Serwis wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies (ciasteczkami) do celów
statystycznych oraz poprawy funkcjonalności serwisu. Są one zapisywane przez
administratora za pośrednictwem serwisu na komputerze osoby odwiedzającej niniejszy
serwis, jeżeli przeglądarka internetowa odwiedzającej osoby na to pozwala. W tym celu
przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
przeglądane przez ciebie podstrony serwisu oraz czas na to poświęcony. Zbierane w ten
sposób informacje pomagają dostosowywać stronę internetową do urządzenia
odwiedzającego, usprawnić funkcjonalność serwisu oraz dają możliwość opracowania
ogólnych statystyk odwiedzin serwisu.
Mechanizm plików cookies nie powoduje jakichkolwiek zagrożeń na urządzeniu
odwiedzającego serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to
możesz za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W
przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami,
które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Administrator gromadzi także adresy IP odwiedzających niniejszy serwis. Adres IP to numer
przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych.
Adres IP jest wykorzystywany przez administratora przy tworzeniu analiz statystycznych,
diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa oraz

ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów
do przeglądania treści serwisu.

