Polityka prywatności serwisu Ybanking
Ochrona prywatności ma dla nas bardzo duże znaczenie.
Poniżej publikujemy wyjaśnienie, jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich przetwarzania
i wykorzystywania stosujemy. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach
serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

1. 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") Yfin S.A. z siedzibą w Jastrzębiu, przy ul. Granicznej 17a
informuje, że jest Administratorem podanych przez Użytkownika w dedykowanych formularzach
danych osobowych. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracji znajdującego się w serwisie
Ybanking oznacza przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu.
Yfin S.A. zbiera wyłącznie dane, które posłużą do świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi,
udzielenia odpowiedzi na skierowane do Ybanking pytanie, w celach marketingowych związanych z
reklamą produktów bankowych, przekazania informacji na temat oferty banków oraz archiwalnym i
statystycznym. Dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania formularza online chronione
są za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

2. Ujawnianie danych osobowych
Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba że
będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zostanie zawarta stosowna umowa
gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika.
3. Gromadzenie innych danych
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. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Ybanking wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem
z Serwisów przez Użytkowników i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji
o Użytkowniku. Dla poszczególnych Serwisów Ybanking mogą być wykorzystywane różne pliki
cookies. Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych. Istnieje możliwość
wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej
wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych
funkcji serwisu.
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W serwisach Ybanking pliki cookies wykorzystywane są w celu:


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 ulepszanie ich struktury i zawartości;



utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. Modyfikacja lub usunięcie danych osobowych
Informujemy o przysługującym Użytkownikom na podstawie Ustawy prawie dostępu do swoich
danych, ich modyfikowania oraz usuwania.
Yfin 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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