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Integritetspolicy på Windhunter Service Sp. z o. o. 

Bolaget behandlar kunders personuppgifter genom att vidta de säkerhetsåtgärder som krävs enligt 

polsk lag och i enlighet med gällande lagbestämmelser. 

 

Personuppgifter behandlas av bolaget enligt personuppgiftslagen och 

endast för marknadsföringsändamål. 

Bolaget säkerställer genomförandet av de rättigheter som följer av ovannämnda lag, och i synnerhet 

rätten till tillgång 

till sina uppgifter, rätten att få sina uppgifter rättade och rätten att göra invändningar i de fall 

som anges i denna lags bestämmelser. 

Användarna lämnar frivilligt sina personuppgifter på webbplatsen Windhunter Service Sp. z o. o. 

Överföringen av personuppgifter och auktoriseringsprocessen, om de används, sker 

via ett säkert protokoll. Bolaget kan skicka beställda informations-, kampanj- och offertmeddelanden 

till kundens e-postadress efter att kunden har uttryckt sitt samtycke. 

 

Personuppgifter används endast i syfte att ingå och fullfölja ett avtal. Personuppgifter 

lämnas ut till tredje part endast när det är nödvändigt för att fullfölja avtalet, 

särskilt i syfte att göra uppgörelser. 

Den registrerade som har lämnat sitt samtycke till användning och överföring av sina personuppgifter 

har rätt 

att när som helst återkalla sitt samtycke med framtida verkan. Det gör du genom att skicka ett 

meddelande till följande e-postadress: info@windhunter.com eller skicka 

 

ett lämpligt brev till bolagets adress. Bolaget erbjuder sina kunder möjlighet att ändra, modifiera 

eller radera 

sina personuppgifter genom att skicka ett meddelande till följande e-postadress: 

info@windhunter.com eller skicka ett rekommenderat brev till bolagets adress. 

Vänligen skicka eventuella frågor kring reglerna om sekretess och säkerhet som tillämpas på 

Windhunter Service Sp. z o. o. eller användning av bolagets tjänster till följande 

e-postadress: info@windhunter.com 

Annat utlämnande av uppgifter (cookies) 

När du besöker Windhunter Service sparas små kodbitar som kallas cookies på din dator. 



De används för att säkerställa optimal service när du besöker vår webbplats och möjliggör 

snabbare och enklare tillgång till information. Cookies används inte för att behandla personuppgifter 

och deras innehåll tillåter inte användaridentifiering. Cookies används på många webbplatser. 

 Om cookies är inaktiverade kan vissa delar av Windhunter Service 

bli otillgängliga. 

Alla termer som skrivs med versaler har den innebörd som ges dem i våra regler och villkor. 

 


