Polityka bezpieczeństwa

1. Wykorzystywanie danych osobowych
Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w
sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych. Zbiory zgromadzonych danych
osobowych użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z ww. przepisami. Pełen dostęp do baz
danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy firmy, zgodnie z polityką ochrony danych osobowych
realizowanej w Telekomunikacji Podlasie sp. z o.o.

2. „Ciasteczka" ( ang. cookies ) na stronach internetowych Telekomunikacji Podlasie sp. z o.o.
W związku z udostępnianiem informacji na stronach internetowych Telekomunikacji Podlasie sp. z o.o. stosuje
tzw. cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu
końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia
końcowego.
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą
dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika
serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu
końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym
użytkownika i
uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować
utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych.
Konfiguracja obsługi ciasteczek w przeglądarkach:
Internet
Explorer
cookies-in-Internet-Explorer-9

-

http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-

Mozilla Firefox - http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome - http://support.qooqle.com/chrome/bin/answer.pv?hl=pl&answer=95647 Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

3. Bezpieczeństwo korzystania z usług dostepu do sieci Internet
Aby zminimalizować zagrożenia związane z korzystaniem z usług dostępu do Internetu zalecamy:

- korzystanie z legalnego i zaktualizowanego oprogramowania,
- regularne instalowanie poprawek bezpieczeństwa do oprogramowania,
używanie
oprogramowania
zabezpieczającego,
w postaci programów
antywirusowych oraz zapór sieciowych,

- systematyczne wykonywanie skanowania systemu przy pomocy oprogramowania zabezpieczającego,
- tworzenie kopii zapasowej systemu,
- unikanie odwiedzania podejrzanych stron, a w szczególności pobierania plików z takich stron,
- nie instalowanie oprogramowania bez uprzedniego sprawdzenia go programem antywirusowym,
- korzystanie ze znanych serwisów,
- używanie bezpiecznych, szyfrowanych sposobów wymiany informacji.
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