Opis firmy
Internet & Mobile Solutions for People jest firmą
informatyczną założoną w 2007 roku.
Od początku swego istnienia oferujemy usługi
informatyczne i programistyczne dla Firm i Klientów
indywidualnych w obszarach związanych z:
•
•
•
•
•

rozwiązaniami mobilnymi,
usługami konsultingowymi,
serwisami internetowymi i intranetowymi,
grami komputerowymi,
aplikacjami oraz handlem internetowym
(e-commerce).

Nasza praca jest naszą pasją, z entuzjazmem
podchodzimy do wyzwań. Pragniemy tworzyć rzeczy
"niemożliwe" wykorzystując stabilne i sprawdzone
technologie. Dokładamy wszelkich starań aby poziom
wykonywanej przez nas pracy pracy odpowiadał
oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających
Klientów.

Wymagane są tylko niezbędne dane, które umożliwiają
składanie zamówień, ich realizację, świadczenie usług
i pomocy technicznej oraz finalizację zamówień. Dane
mogą również zostać użyte do informowania Klientów
o nowych usługach i indywidualnej ofercie firmy IMS4P.
Brak wymaganych informacji może opóźnić lub nawet
uniemożliwić realizację zleconych projektów
Podawane przez Klientów dane nie są wykorzystywane
przez IMS4P do jakichkolwiek innych celów i nie będą
przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu
świadczenia usług.
NEWSLETTER
Zaprenumerowanie bezpłatnego newslettera wymaga
podania adresu e-mail, na który wysyłane będą
komunikaty pochodzące z firmy Internet & Mobile
Solutions for People.
Adres e-mail nie jest udostępniany osobom trzecim
i może zostać usunięty przez swego właściciela z listy
mailingowej newslettera.

Polityka prywatności

CIASTECZKA COOKIES
Część mechanizmów serwisu IMS4P wykorzystuje
ciasteczka Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane
do komputera internauty/Klienta.

Internet & Mobile Solutions for People respektuje prawa
przysługujące Użytkownikom Strony i Klientom, dlatego
duże znaczenie ma dla nas ochrona danych osobowych.

Cookies nie są szkodliwe dla komputera i jego
użytkownika.
Ułatwiają
one
przechowywanie
indywidualnych preferencji internauty, np. wyboru wersji
języka.

Polityka Prywatności, obowiązująca zarówno Klientów,
Użytkowników Strony jak i IMS4P, znajduje się na
stronie
http://www.ims4p.pl.
IMS4P,
będąca
właścicielem strony, zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Jakiekolwiek zmiany wprowadzone w Polityce
Prywatności nie naruszą podstawowej zasady:
informacje pozyskane przez firmę IMS4P nie są
sprzedawane lub udostępniane osobom trzecim.
DANE OSOBOWE
Internet & Mobile Solutions for People wykorzystuje
dane osobowe swych Klientów w celu oferowania im
usług, realizacji projektów, odpowiedzi na pytania oraz
zapewnienia lepszej obsługi technicznej, biznesowej,
a także sprawnej obsługi Klientów.
Internet & Mobile Solutions for People
Mateusz Wolf
ul. Mariana Turwida 29
62-300 Września

INFORMACJE HANDLOWE
Informacje prezentowane w serwisie IMS4P nie są ofertą
handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
i mają jedynie charakter informacyjny.
Wszystkie
usługi
sprzedawane
przez
IMS4P
przeznaczone są na cele bezpośrednio związane
z działalnością gospodarczą i nie stanowią towaru
konsumpcyjnego w rozumieniu ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej.

NIP: 789-159-22-81
REGON: 300686784
tel. +48 667 972 601
e-mail: office@ims4p.pl

