Polityka Prywatności
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i za zainteresowanie naszą firmą
oraz oferowanymi produktami. Ochrona prywatności użytkownika w trakcie jego
korzystania z naszych witryn internetowych jest dla nas ważna, dlatego prosimy
zapoznać się z informacjami zamieszczonymi poniżej:
1) Gromadzenie, przetwarzanie i korzystanie z danych osobowych
Zasadniczo nie pobieramy danych osobowych od osób, które odwiedzają nasze witryny
internetowe. Dane te zbieramy tylko wtedy, gdy zostaną nam dostarczone przez samego
użytkownika w celu realizacji umowy, w chwili utworzenia konta klienta lub w ramach
nawiązywania kontaktu z klientem. Dane osobowe bez wyraźnejzgody użytkownika, są
wykorzystywane za każdym razem jedyniew celu realizacji umowy irozpatrzeniajego
zapytań. Po zakończeniu realizacji umowy dane te są przechowywane przez okres
czasuokreślony przepisami prawa podatkowego i handlowego, a po upływie okresu
czasu usuwane z naszej bazy danych.
2) Przekazywanie danych osobowych
Gromadzone przez nas dane osobowe przekazujemy w ramach realizacji umowy do
firmy transportowej, której powierzyliśmy wykonanie dostawy, o ile są one wymagane do
przeprowadzenia tej dostawy. Państwa dane płatnicze przekazujemy w celu realizacji
płatności dowyznaczonej instytucji bankowej.
3) Cookies (ciasteczka)
W ramach naszej witrynyinternetowej stosujemy pliki cookies(tzw. ciasteczka) w celu
świadczenia usług na najwyższym poziomie i zapewnienia bezpieczeństwai efektywności
korzystania z witryny. Ponadto cookies umożliwiają nam analizę częstotliwości odwiedzin
poszczególnych podstroni sposobuporuszania się po naszymserwisie. Cookies to małe
pliki tekstowe zapisywane na komputerze, z którego korzysta internauta. Zwracamy
uwagę, że niektóre z ciasteczek pochodzące z naszego systemu mogą zostać zapisane
na komputerze, przy czym najczęściej będą to tzw. cookies sesyjne, które są kasowane z
twardego dysku użytkownikaautomatycznie po zamknięciu sesji przeglądarki. Inne
cookies pozostaną na komputerze, by umożliwić nam ponowne rozpoznanie
odwiedzającego naszą stronę internauty (tzw. cookies trwałe). W każdej chwili można
zrezygnować z usługi cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Należy pamiętać, że
brak akceptacji cookiesnaszej witryny może prowadzić do ograniczenia lub całkowitego
wyłączenia funkcji udostępniających nasze usługi.
4) Usługa analizy
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności
stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google”). Google Analytics używa
cookies (tzw. ciasteczek), czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze
użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy
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z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny
przez użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na
serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Jeżeli na witrynie włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP, wówczas adresy
poszczególnych użytkowników zostaną skrócone przed ich przesłaniem na terytorium
Unii Europejskiej lub innych państw, będących stronami umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach adres IP jest przesyłany w pełnej
postaci na serwer Google do USA, gdzie następuje jego skrócenie.Google na zlecenie
operatora niniejszego serwisu korzysta z tych informacji do analizy sposobu korzystania
z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla
operatorów witrynoraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach
internetowych i z korzystaniem z Internetu.
Google nie będzie powiązywaćadresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi
będącymi w jego posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając
odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku
korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może okazać się niemożliwe. Ponadto
użytkownik może zablokować zapis danych wygenerowanych przez pliki cookies (w tym
swojego adresu IP) i dotyczących sposobu korzystania z witryny, a także zablokować
przetwarzanie danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę
do przeglądarki dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Niniejsza witryna korzysta z rozszerzenia Google Analytics "_anonymizelp()”, dlatego
tylko skrócone adresy IP będą dalej przetwarzane, co oznacza, żebezpośrednie
powiązanie z indywidualnym użytkownikiemjest wykluczone.
5) Informacje o prawach klienta, kontakt
Mają Państwo prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o swoich danych zapisanych
w naszej bazie i, w razie konieczności,prawo do ich korekty, zablokowania lub usunięcia.
W przypadku dalszych pytań dotyczących gromadzenia danych osobowych, ich
przetwarzania lub wykorzystywania, prosimy o kontakt z nami.Prosimy również kierować
do nas wszelkie życzenia związane z potrzebą uzyskania informacji o Państwa danych
osobowych, ich zablokowaniem, skasowaniem, korektączy odwołaniem udzielonej zgody
na przetwarzanie tych danych. Adres kontaktowy znajduje się w nocie prawnej
(Impressum).
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