POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES
CORRIMEX sp.j.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron internetowych
www.corrimex.pl. oraz www.pokrywynajazdowe.pl jest Corrimex J.Sałapatek, S.Cwajda sp.j.
REGON 006216110, KRS 0000007258 z siedzibą na ul. Ogrodowej 11, 05-092 ŁomiankiKiełpin, dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
2. W przypadku zapytań prosimy kontaktować się pod adresem email: info@corrimex.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922).
4. Dokładamy wszelkich starań aby nasze procedury były w pełni zgodne z postanowieniami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(„RODO”) ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
5. Zapewniamy ochronę interesów osób, których dane dotyczą oraz informujemy, że zbierane
przez nas dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
II.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:
a) udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania przesyłane przez formularz kontaktowy podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest
dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy oraz Państwa zgoda
wyrażona w formularzu kontaktowym.
b) wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych - podstawą prawną
tych działań jest Państwa zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym.
2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
a) adres e-mail,
b) numer telefonu,
c) ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą
formularza kontaktowego.,

1

3. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w
zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech
osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
4. Nie sprzedajemy danych osobowych innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie
są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane
organizacjom międzynarodowym.
III.

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

1. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą u nas procesowane
przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty,
albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo
zostaną zarchiwizowane jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
2. W każdej chwili mogą Państwo wyrazić życzenie usunięcia danych osobowych z systemu
poprzez wysłanie maila na info@corrimex.pl z adresu, którego danego dotyczą.
3. W przypadku wyrażenia przez Państwa życzenia usunięcia danych, dane zostaną usunięte
niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem 30 dni.
5. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania
informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również
doliczyć okres 30 dni na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.
IV.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY ORAZ MODYFIKACJI DANYCH

1. Przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej
zgody. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na
info@corrimex.pl z adresu, którego danego dotyczą. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody
będzie fakt, że nie będziecie Państwo dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i
innych treści marketingowych. Informujemy, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność
przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania poprzez wysłanie maila na adres: info@corrimex.pl.
PLIKI "COOKIES" – „CIASTECZKA”

V.

1.Witryna wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych
z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika strony.
2. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik serwisu
korzysta ze stron internetowych serwisu i umożliwiają:
tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
b) personalizacji przekazów marketingowych,
c) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu
a)
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3. W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna
przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem
których użytkownik korzysta z serwisu internetowego na określony czas.
4. Użytkownik serwisu, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki
Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub
za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu
Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.
6. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej serwisu.
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