Polityka prywatności
I. Postanowienia Ogólne
1. Termin „RODO” oznacza 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.
2. Zgodnie z wymogami powyższego rozporządzenia inforujemy iż:
Administratorem danych osobowych Klientów jest Michał Wiśniowski
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stal-Miś Twierdza 35,38-130
Frysztak NIP: 819-154-55-70 . Ochrona danych odbywa się zgodnie z
wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Szanujemy prawo do prywatności oraz dbamy o bezpieczeństwo danych.
W tym celu stosowany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania
komunikacji (SSL).
4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako
poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

II. Administrator Danych
5. Sprzedawca jest administratorem danych swoich klientów.
6. Dane osobowe przetwarzane są:
- zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
-w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy
sprzedaży, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług,
-w związku z celami niezbędnymi do wypełnienia uzasadnionych interesów, o
których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być
podmioty pośredniczące w wykonywanych przez nas zobowiązanich
umownych (np. biuro rachunkowe),
7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma
prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo sprzeciwu lub prawo wniesienia skargi.
8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w
organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: kontakt@stalmis.pl lub korespondencyjnie na adres firmy.

9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu
Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia
ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne
bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
10. Sprzedawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne
jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów
prawa.
11. Sprzedawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom
aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

