POLITYKA
PRYWATNOŚCI
1.1 Podstawa prawna
Polityka prywatności
Dnia 24 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Zaczęło obowiązywać w państwach członkowskich UE 25
maja 2018 roku).
Od 25 maja 2018 r. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Podstawa prawna
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
skrócie RODO.

1.2 Informacje firmowe
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
TAMIR MIROSŁAWA JASIŃSKA BOGUSŁAW MŁOTKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
NIP 8331246615
95-060 Brzeziny
Ul. Wojska Polskiego 18
Tel. 46 874-22-32
Tel. 698-644-636
tamir.gaz@op.pl

1.3 Cel zbierania danych osobowych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach
marketingowch Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony
interes, którym jest analityka internetowa strony www oraz analiza odwiedzin strony.

1.4 Narzędzia analityczne
Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, musisz się zatem zgodzić na
przetwarzanie Twoich danych przez firmę trzecią, czyli Google Poland sp. z o. o:

Lokalizacja

Ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa, województwo MAZOWIECKIE

Nazwa firmy

GOOGLE POLAND SP Z O O

Telefon

+48222071900

Adres email

press-pl@google.com

Adres www

www.google.pl

Numer NIP

5252344078

Numer KRS

0000240611

Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja
zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook, Instagram, YouTube ora Allegro –
serwisy, które mogę być powiązane z naszą stroną – zazwyczaj poprzez linkowanie zewnętrzne.

1.5 Czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania
możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności
gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

1.6 Prawa internauty i klienta
Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą
przetwarzane do czasu jej odwołania.
Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics,
Facebook.
W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień
przeglądarki.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy
o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

