Polityka Prywatności Serwisu AXA Benefit
Serwis AXA Benefit, zwany dalej Serwisem, spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa
przechowywania danych osobowych Użytkowników, jak i dokonywanych przez nich transakcji.
Serwis ten został stworzony przez Media Program sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Klaudyny 30/6, której spółka AXA Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul.
Chłodnej 51, zwana dalej AXA Polska, zleciła jego administrowanie i bieżącą obsługę.
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest AXA Polska, która przetwarza ich dane
osobowe w celu uczestnictwa w Serwisie stosownie do zapisów Regulaminu Serwisu , w tym
udostępnia je Partnerom w przypadku złożenia przez Użytkownika zamówienia na Ofertę danego
Partnera, na podstawie wyrażonej akceptacji Regulaminu Serwisu. Przedmiotowa zgoda może być
w każdym czasie odwołana. Użytkownicy mają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz
do ich poprawiania. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne. Media
Program sp. z o.o. jako operator Serwisu szanuje prawo Użytkowników do prywatności, w tym
dba ze szczególną troską o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania
technologiczne zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników.

Zgoda Użytkownika
W przypadku akceptacji Regulaminu przez Użytkownika wyraża on zgodę na otrzymywanie
informacji na temat Ofert umieszczonych w Serwisie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres jego poczty elektronicznej. Przedmiotowa zgoda może być w każdym
czasie odwołana.

Formularz zamówienia
Podczas składania zamówienia na wybrane przez Użytkownika Oferty w formularzu zamówienia
należy podać wymagane w nim dane osobowe, które będą przetwarzane, w tym udostępnione
Partnerowi, jedynie w celu realizacji zamówienia. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest
również zaakceptowanie warunków Regulaminu Serwisu .

Cookies
Innym sposobem zbierania informacji o Użytkownikach jest stosowanie mechanizmu "cookies".
Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika,
dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. Cookies używane są do
zapamiętania informacji o Użytkownikach. Rozpoznawani są oni po to, by dowiedzieć się kim są,
jakiej informacji potrzebują i szukają na naszych stronach.
Poprzez sprawdzanie, które działy serwisu Użytkownicy odwiedzają częściej niż pozostałe,
zyskujemy wiedzę o tym, w jakim kierunku rozwijać nasz Serwis, jakim wymaganiom musimy
jeszcze sprostać, w jaki sposób uatrakcyjnić ofertę, by odpowiedzieć na oczekiwania i potrzeby

Użytkowników. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu. W żaden sposób nie
niszczą systemu w komputerze Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w
szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników
ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Należy podkreślić, że cookies nie
służą identyfikacji konkretnych Użytkowników, na ich podstawie Serwis nie ustala tożsamości
Użytkowników. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego
urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu
udostępnianej w przeglądarce internetowej.
Serwis zbudowany jest w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie na wzór
najlepszych rozwiązań sprawdzonych na świecie.
Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione przez nas dzięki stosowaniu protokołu
transmisji SSL . Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich
wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer programu.
Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po dotarciu do celu
dekodowana.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej
polityki prywatności na stornach Serwisu.

