Polityka Prywatności serwisu www.smbhydromar.pl
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności (dalej jako: „Polityka”) określa zasady
przetwarzania
i
ochrony
danych
osobowych
przekazanych
przez
Użytkowników serwisu www.smbhydromar.pl
2. Administratorem danych osobowych jest Marcin Mostowik, prowadzący
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Marcin Mostowik Serwis
Maszyn Budowlanych „HYDRO-MAR”, ul. Spokojna 60; 34-115 Ryczów,
numer NIP: 5512269191, numer REGON: 120517664.
3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez
Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
4. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i
techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy
szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniach w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b. poprzez gromadzenie plików cookies (patrz Polityka plików cookies).
6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu
informacyjnego
7. Użytkownik ma prawo do:
a. Dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii swoich danych
(art. 15 RODO lub – jeśli ma zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
b. Sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c.

Usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
e. Przeniesienia danych do innego Administratora (art. 20 RODO),
f.

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

g. Wniesienia skargi wobec przetwarzania danych osobowych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. Złożenia zamówienia i jego realizacji w sklepie internetowym – przez
okres obowiązywania zawartej umowy sprzedaży, do momentu upływu
okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej

umowy, do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego związanego z
rachunkowością,
b. Nawiązania kontaktu z Administratorem – przez okres obowiązywania
zawartej umowy lub upływu okresu dochodzenia roszczeń, jeżeli umowa
nie została zawarta – do momentu upływu okresu, w którym jest możliwe
dochodzenie roszczeń.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Unii
Europejskiej.
10. Brak podania danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia w
serwisie www.smbhydromar.pl oraz nawiązanie kontaktu z Administratorem.
11. Dane osobowe będą przekazywane:
a. W przypadku korzystania z serwisu – hostingodawcy,
b. W przypadku złożenia zamówienia – dostawcy przedmiotu zamówienia,
biuru księgowemu,
c.

W przypadku zaistnienia sporu związanego z zamówieniem – kancelarii
prawnej.

