POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych osobowych
Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były gromadzone,
przechowywane i wykorzystywane przez nas zgodnie z prawem i z zachowaniem
należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. W ramach
naszej strony internetowej gromadzimy informacje takie jak imię i nazwisko, adres
e-mail w szczególności w celu:
- wymiany informacji handlowych, takich jak otrzymywanie i wysyłanie ofert;
- nawiązywania współpracy w ramach naszej działalności, np. wysyłania zamówień;
- zgłaszania reklamacji;
- informowania o rezygnacji z zamówień i odstąpienia od realizacji umów;
- podpisywania wszelkiego rodzaju umów, nawiązywania stosunków prawnych;
- wymiany informacji w zakresie nawiązania stosunku pracy;
- realizacji innych czynności występujących w obrocie gospodarczym.
Ponadto gromadzimy informacje identyfikujące urządzenie, z którego odwiedzacie
Państwo naszą stronę internetową, np. adres IP komputera, głównie w celu
gromadzenia informacji statystycznych na temat odwiedzin na naszej stronie.
Więcej na ten temat w naszej polityce cookies.
Wysyłając do nas dane osobowe za pomocą zakładki kontakt i wypełniając
formularz kontaktowy wyrażacie Państwo jednocześnie zgodę na przetwarzanie
podanych nam danych osobowych.
Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu
ochronę danych osobowych przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub
nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

Administratorem danych osobowych jest:
Elmar Zbigniew Skalik Spółka Jawna
ul. Energetyków 16
26-615 Radom

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych
danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych. W tym celu należy
nas o tym poinformować drogą mailową na adres: biuro@elmar.radom.pl.
Nasza firma nie przekazuje bez podstawy prawnej (nie sprzedaje i w żaden sposób
nie użycza) zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami mamy prawo do wprowadzania zmian w
Polityce Ochrony Danych Osobowych. Na naszej stronie internetowej umieszczona
jest zawsze aktualnie obowiązująca wersja Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Polityka cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe
pochodzące z witryny www i zapamiętywane przez przeglądarkę internetową
użytkownika, który z tej witryny korzysta. Zamieszczane są na urządzeniach
używanych do otwierania witryn: komputerach, tabletach, telefonach. Stosuje się je
najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron
wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
Zazwyczaj pliki cookies są bardzo pożyteczne. Informacje w nich zawarte zawierają
dane dotyczące historii łączności użytkownika z konkretną stroną internetową. To
pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej
oraz pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Umożliwia to również
monitorowanie i sprawdzanie poprawności działania witryny internetowej. Dane te
nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z
urządzeniem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane.
Wysyłanie cookies do przeglądarki nie może naruszać prywatności użytkownika.
Może być jedynie wykorzystywane przez stronę internetową, z której zostały
wysłane. Użytkownik ma możliwość ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby
pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku. Wyłączenie usługi cookies nie
wpływa negatywnie na funkcjonowanie witryny internetowej, utrudni nam jedynie
zbieranie danych statystycznych o odwiedzinach na naszej stronie.
Informację o tym, jak zrezygnować z cookies można znaleźć w ustawieniach
przeglądarki, z której się korzysta lub w przypadku urządzenia mobilnego na stronie
internetowej jego producenta. Pozostanie na naszej stronie internetowej bez ich
wyłączenia, jest jednoznaczne w wyrażeniem zgody na ich pobieranie.

