PRZETWARZANIE DANYCHOSOBOWYCH KLIENTA Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest F.P.H.U "Kozińscy" Sc.
adres: ul. Powstańców Śl. 30 42-600 Tarnowskie Góry
2. Dane do kontaktu: adres email: kozinscy@interia.pl
3. F.P.H.U "Kozińscy" Sc przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w zapytaniu email klienta.
Zakres tych danych warunkuje nazwę, adres, email zapytania do przesłania oferty
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na mój, podany, adres e-mail wiadomości
marketingowych dotyczących ofert. Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności , w
szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.”
5. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem
udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane
osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp
do bazy danych posiadają jedynie uprawniona osoba firmy F.P.H.U "Kozińscy" Sc
6. Strona nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów
osobom trzecim, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie
uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
7. Nasza strona posługuje się również zw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na
komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w
celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może
wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć
świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w
korzystaniu z naszej strony.
8. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki
prowadzące do innych, nie administrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy
odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez
administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną
odpowiedzialność.

