POLITYKA PRYWATNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO –
USŁUGOWE „JAGDOR” Janusz Gierada
I. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania,
wykorzystywania oraz ochrony Państwa danych osobowych przez Administratora Janusza
Gierada wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Gierada Janusz – Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Handlowo – Usługowe "JAGDOR", adres siedziby: Piskrzyn 20, 27 - 552
Baćkowice, adres do doręczeń: Piskrzyn 20, 27 - 552 Baćkowice, NIP: 863-000-54-86,
REGON: 830203462, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: jagdor@jagdor.pl, tel. 15 868-66-23.

II. Podstawy prawne
1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób zgodny
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku.
2. Przetwarzanie otrzymanych bezpośrednio od Państwa danych osobowych jest
dobrowolne i odbywa się w związku z następującymi podstawami prawnymi:
a) art. 6 ust.1 lit. a w sytuacji kiedy wyrazili Państwo dobrowolną zgodę na
przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych,
b) art. 6 ust.1 lit. b w sytuacji kiedy realizujemy umowę dostarczania zamówionych przez
Państwa naszych produktów i usług i przedstawiamy ofertę kontynuacji naszych
produktów i przed zakończeniem umowy,
c) art. 6 ust.1 lit. f w sytuacji kiedy przesyłamy do Państwa ofertę naszych produktów
i usług po zakończeniu umowy w związku z tzw. uzasadnionym interesem
administratora, którym jest marketing produktów własnych.
3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora
przysługuje Państwu prawo do:
a)
b)
c)
d)
e)

dostępu do danych osobowych;
żądania sprostowania danych osobowych;
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych;
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli
Państwo uprzednio taką zgodę wyrazili;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

III. Rodzaje i cele przetwarzanych danych osobowych
1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
a) dane zamawiającego (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu);
b) dane do faktury (imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, dane adresowe do faktury);
c) dane do wysyłki (imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, dane adresowe do wysyłki
zamówień, imię i nazwisko osoby do której będzie kierowana przesyłka).
2. Administrator zapewnia dbałość o bezpieczeństwo danych i korzysta z nich wyłącznie
do celów prowadzonej działalności gospodarczej tj. handlowej, usługowej,
produkcyjnej, wystawiania faktur VAT, a także do innych celów ale wynikających
z przepisów prawa.
3. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.
4. Administrator nie sprzedaję ani nie przekazuje tych danych innym podmiotom
gospodarczym. Udostępnia je jedynie operatorom pocztowym, przewoźnikom, a także
kierowcom zatrudnionym w firmie. W każdej chwili zgoda na przetwarzanie danych
osobowych może zostać wycofana lub zmodyfikowana. W razie wątpliwości co do
bezpieczeństwa Państwa danych osobowych należy nawiązać kontakt telefoniczny lub
mailowy z Administratorem danych osobowych Januszem Gierada.

IV.

Polityka cookies

1. Administrator stosuje mechanizm plików „cookies”, które stanowią dane
informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na
Państwa urządzeniu końcowym i są przeznaczone do korzystania ze strony
internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich
przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na
Państwa urządzeniu aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu
przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego
usunięcia.
3. Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić w swojej przeglądarce
internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
„cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci
urządzenia. Ponadto, informujemy że zmiana ustawień dotyczących plików cookies
może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej.

V. Okres przechowywania danych osobowych
Okres przetwarzania danych osobowych jest ściśle powiązany z celami ich
przetwarzania przez taki czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie
danych lub przez okres trwania współpracy handlowej, usługowej, produkcyjnej,
ewentualnie przez okres przedawnienia roszczeń, do dochodzenia których konieczne
jest dysponowanie danymi.

VI.

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018
2. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie
środki fizyczne, techniczne i organizacyjne do ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą/zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami. Administrator gwarantuje poufność wszelkich
przekazanych mu danych osobowych.
3. Wszelkie zapytania lub tematy związane z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych
osobowych należy kierować do Administratora w formie pisemnej pod wskazany
adres korespondencyjny, bądź w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail:
P.P.H.U. "JAGDOR" Janusz Gierada,
Piskrzyn 20,
27 - 552 Baćkowice
e-mail: jagdor@jagdor.pl

