Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

§1
Postanowienia ogólne
1. Firma P.U.H. STALMACH Roman Stalmach, z siedzibą: 43-227 Grzawa, ul. Pszczyńska 41; NIP:
6381167816; REGON: 272685369, jako Administrator Twoich danych osobowych, które
przetwarza za pośrednictwem swojej strony internetowej zapewnia, że dokłada wszelkich
starań, by przetwarzanie to odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób,
których dane dotyczą oraz dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
2. Zapewniamy, że stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych
danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy je przed ich
udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ogólnego rozporządzenia i ustawą o ochronie danych
osobowych, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Akceptując niniejszą politykę prywatności wyrażasz zgodę na zasady przetwarzania swoich
danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, opisane w
niniejszym dokumencie.
§2
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania
umowy (jeśli zostanie ona zawarta), kontaktu z Użytkownikiem oraz na potrzeby dochodzenia
roszczeń i obrony przed nimi, a także dla celów statystycznych. Podstawą prawną
przewarzania danych osobowych będą odpowiednio:
a. niezbędność do wykonania umowy;
b. prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych
dla celów kontaktu między Użytkownikiem a Administratorem, dochodzenia roszczeń
i obrony przed nimi, celów statystycznych;
c. niezbędność do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d. zgoda Użytkownika.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące dane Użytkownika, które
Użytkownik podaje dobrowolnie podczas wypełniania formularza:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,

c. numer telefonu,
d. inne dane zamieszczone dobrowolnie przez Użytkownika.
4. Administrator nie przetwarza danych osobowych szczególnych kategorii.
5. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw trzecich.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:
a. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych, w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające, w ramach zawartych z
nimi umów powierzenia), np. dostawcy usług:
teleinformatycznych,
internetowych,
księgowych, lub
 marketingowych, a także
organy administracji publicznej,
organy wymiary sprawiedliwości, jeśli Administrator będzie zobowiązany
przekazać takie dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Administrator oświadcza, że w ramach przetwarzania danych osobowych w celach
statystycznych może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na portalu, tj.
Google Analytics oraz inne podobne narzędzia.
8. Po zakończeniu wzajemnych relacji pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem,
Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych
danych, które są:
a. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z portalu,
b. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów lub wiążącej
strony umowy,
c. konieczne do dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed nimi.
9. Administrator uwzględniając aktualny stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia, charakter,
zakres, kontekst oraz cele przetwarzania, jak również wynikające z tych czynności ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, wdraża odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego
w/w ryzyku, np.:
a. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,

b. zdolność ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności
systemów i usług przetwarzania,
c. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
10. Administrator zapewnia także regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności
środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
§3
Prawa użytkowników
1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania,
uzupełniania, uaktualniania, sprostowania w każdym czasie.
2. Użytkownik decyduje o tym, w jakim zakresie i czasie chce korzystać z portalu i udostępniać
informacje o sobie. Jeżeli z jakichś powodów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia
swoich danych osobowych w bazie Administratora, ma prawo do żądania ich usunięcia.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych
osobowych, wynikających z celów opartych na prawnie uzasadnionych interesach
realizowanych przez Administratora. W takiej sytuacji Administratorowi nie wolno już
przetwarzać takich danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności
Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. W celu realizacji swoich praw dotyczących danych osobowych Użytkownik powinien przesłać
żądanie na adres e-mail Administratora: biuro@stalmach.pl .
5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
sytuacji, jeśli Administrator nie będzie przetwarzał jego danych osobowych w sposób zgodny
z prawem.
§4
Pliki cookies
1. Administrator za pośrednictwem portalu wykorzystuje pliki cookies.
2. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych serwisu.
4. W ramach portalu mogą być stosowane zasadnicze rodzaje plików cookies:
a. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzenia Użytkownika
do czasu wylogowania, opuszczenia portalu lub wyłączenia oprogramowania,

b. stałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez określony w
parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
5. W ramach portalu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów
plików coockies:
a. „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu,
b. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych portalu,
c. „funkcjonalne” – umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, wybór czcionki, wyglądu
strony internetowej,
d. „reklamowe” - - umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych
bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
6. Pliki cookies wymienione w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej
korzystania; w szczególności umożliwia rozpoznanie i wyświetlenie portalu na
urządzeniu Użytkownika dostosowaną do jego indywidualnych preferencji,
b. tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z portalu przez
Użytkowników, co wpływa na ulepszanie jego struktury i treści.
7. W wielu przypadkach 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. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
8. Stosowane na portalu rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika.
9. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.
§5
Postanowienia końcowe
1. Na portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe
działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane.
Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi
zalecamy się zapoznać.

2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
3. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani na stronie
głównej portalu.
4. Pytania, uwagi i prośby związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować drogą emailową na adres e-mail: biuro@stalmach.pl

