POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
GROMADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU KACPER-MEBLE.PL

1. Administrator Danych
Administratorem danych jest P.H.U. "Kacper" Agnieszka Seraﬁn z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dunalka 9,
wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6611744000, REGON: 260040647.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich
przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny
protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane podczas kontaktu e-mail są traktowane
jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
W sprawach dotyczących swoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami poprzez e-mail:
ajseraﬁn@wp.pl telefon: 501 206 504 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
2. Cele i podstawy przetwarzania
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Dane wykorzystujemy w celu udzielenia odpowiedzi
na zadane pytania – dane te nie są przez nas gromadzone. Informacje handlowe lub marketingowe będą
przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na otrzymywanie
ich w takiej formie. Dane umożliwiają nam również realizację usług.
3. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę
rachunkową, prawną oraz informatyczną.
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe przechowywane będą do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania,
cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie Twojej zgody, lub jeśli sami ustalimy, że wyczerpał się
prawnie uzasadniony interes do ich przechowywania.
5. Twoje prawa:
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o „cookies”
Zbierane automatycznie dane (tzw. pliki cookies) mogą zostać wykorzystane do personalizacji zawartości naszej
stron i analizy zachowań użytkowników, jednak w tym zakresie nie są przetwarzane dane, które pozwalają
zidentyﬁkować użytkownika strony. Dane te używane są przez narzędzie Google Analytics w celu dostosowania
naszej strony internetowej do potrzeb użytkowników i przechowywane są przez okres 50 miesięcy. Podczas
każdego pobytu na naszym portalu automatycznie zbieramy dane dotyczące Twojej wizyty, w tym: nazwę domeny,
typ systemu operacyjnego itp. Automatycznie pobieramy również dane zawarte w plikach tekstowych cookies,
które identyﬁkują Twoją przeglądarkę w momencie korzystania z naszej strony. Dane te wykorzystywane są
w strukturze odseparowanej od jakichkolwiek innych danych i nie posiadamy możliwości ich połączenia
np. z kontem użytkownika, ale pozwalają nam na personalizację stron i ofert. W każdej chwili możesz zablokować
instalowanie plików cookies lub usunąć wcześniejsze, wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki
internetowej.

