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Uwaga!
Wszystkie artykuły prezentowane w serwisie Zaczekać na dusze służą jedynie celom
informacyjnym. Zawarte w nich wiadomości nie mogą w żaden sposób zastąpić
konsultacji z lekarzem, służyć samodiagnozie lub samoleczeniu. Jeżeli masz jakiekolwiek
wątpliwości dotyczące Twojego stanu zdrowia lub sposobu leczenia - skonsultuj się z
lekarzem.
Regulamin.

Naszym zadaniem jest przekazanie Wam jak najszerszego spektrum wiadomości.
Waszym - wybranie odpowiadającego Wam sposobu na mądre, długie i zdrowe życie.
www.zaczekac-na-dusze.pl
nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zawartych w
serwisie.
Pomagamy tylko tym, którzy chcą sobie pomóc.
Informujemy tylko tych, którzy szukają prawdy.
Zuchwali - czyli zalogowani otrzymują dostęp do materiałów nie zawsze zgodnych z
unijną poprawnością polityczną, bezgraniczną tolerancją we wszystkich odmianach i
zalecaną miłością do imigrantów.
Rejestrując się w naszym biuletynie oświadczasz,
że serwis i jego autorzy poprzez publikację kontrowersyjnych materiałów nie naruszają
Twoich dóbr osobistych, uczuć religijnych itp. i że nie będziesz z tego powodu rościł
jakichkolwiek pretensji.
Prawa autorskie.
W związku z tym że niekiedy korzystamy z materiałów których autorów lub źródła nie
można zidentyfikować
w przypadku gdy ktoś uzna, że naruszmy jego prawa
Prosimy o wybaczenie i kontakt z nami.
Zastosujemy się do życzeń autora.

Uwaga:
Wszystkie zdjęcia i artykuły można kopiować i publikować
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pod warunkiem podania adresu i linku do strony www.zaczekac-na-dusze.pl
Polityka prywatności.
Biznes Internet Klub uznaje prywatność
użytkowników korzystających ze
stron internetowych dostępnych
pod adresami: www.zaczekac-na-dusze.pl,
www.interklub.com.pl, www.interklub.com.ru,
www.milion-team.pl
www.polish-sites-catalogue.com, www.polnische-seiten-katalog.de
i innych
prowadzonych przez Biznes Internet Klub na których
znajduje się odnośnik
pozwalający zapisać się na subskrypcję
naszego biuletynu.
Adresy
e-mailowe i inne dane personalne są wykorzystywane
zgodnie z ustaleniami kontaktu.
Oprócz tego klienci i osoby które
zamówiły newsletter
otrzymują od nas informacje dotyczące działalności
Biznes
Internet
Klub.
Biznes Internet Klub zastrzega
sobie prawo do wysyłania
niezapowiedzianych wiadomości
osobom
i firmom,
których
dane kontaktowe posiada i które zamówiły reklamę w
serwisach
Biznes Internet Klub lub Milion Team. Pod pojęciem
niezapowiedzianych wiadomości rozumiemy: informacje
odnoszące
się bezpośrednio do serwisów, czasopism, usług i produktów,
niekomercyjne listy, oraz informacje komercyjne, których
rozsyłka została
opłacona przez klientów Milion Team
i Biznes Internet Klub. Podmioty
zlecające komercyjne
mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób
znajdujących
się na listach adresowych Milion Team. Informacje
komercyjne
wysyłane są sporadycznie.
Biznes Internet Klub nie sprzedaje i nie
danych personalnych czy adresowych
swoich serwisów.

udostępnia osobom trzecim
klientów i użytkowników

Adres IP
Logi naszych serwerów www i statystyki zawierają adresy
pochodzą odwołania do stron. Informacje
te
celach statystycznych.

IP, z których
są zbierane w

Cookies
Nasze serwery www nie wysyłają cookies do komputera użytkownika.
Oznacza to, że przy kolejnych odwiedzinach naszej strony
nie
otrzymujemy żadnej dodatkowej informacji poza danymi
wynikającymi ze
standardowego dialogu przeglądarki użytkownika
z naszym serwerem.
Emitowane na podstronach reklamy Google korzystają z pliku cookie firmy DoubleClick.
Zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną Biuletynu
Biznes
Internet Klubu zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z
dnia
26
sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204). Zgadzam się
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na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych
przez Biznes Internet Klub w celu przesyłania drogą
elektroniczną na mój
adres e-mail Biuletynu Biznes Internet
Klubu zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r (Dz. U. nr 133 poz. 883).
Wiem, że przysługuje
ich poprawiania,

mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do
lub usunięcia z bazy.
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