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POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Słownik
Lista pojęć wykorzystywanych w polityce prywatności:
 Serwis – strona internetowa należąca do Administratora serwisu
 Administrator serwisu – opisany w p. 6
 Użytkownik – Osoba fizyczna korzystająca z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie w ramach przyznanych tej osobie uprawnień oraz dostępu do Serwisu.
2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
2.1 Dostęp do Serwisu
Dostęp do strony głównej oraz podstron informacyjnych możliwy jest bez konieczności
logowania.
2.2 Wykorzystanie danych osobowych
Serwis przechowuje dane kontaktowe podane przez Użytkownika poprzez wysłanie formularza
kontaktowego lub formularza zamówienia.
Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu i przedstawienia oferty na prośbę i
Użytkownika.
Serwis nie udostępnia Użytkownikowi narzędzi do kontaktu z innymi Użytkownikami których
dane osobowe są gromadzone w bazie. Wszelka korespondencja kierowana do Użytkownika
odbywa się poza serwisem.
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach
systemowych (np. adres IP, zapytanie HTTP kierowane do serwera) są wykorzystywane w celach
technicznych.
3. Prawa użytkowników aplikacji
Użytkownik ma możliwość dostępu i modyfikacji swoich danych oraz ich usunięcia poprzez
kontakt z Administratorem.
4. Pliki Cookies
W celu poprawnego działania Serwis używa plików „cookies”, czyli plików tymczasowych
przechowywanych na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki
internetowej. Serwis używa plików do utrzymywania sesji oraz dostarczania danych
statystycznych dla Google Analytics (polityka prywatności Google).
W każdej chwili możliwe jest wyłączenie mechanizmu „Cookies” w przeglądarce użytkownika,
jednakże spowodować to może utrudnienia w korzystaniu z wszystkich funkcjonalności serwisu.

5. Linki zewnętrzne
Jedynym linkiem zewnętrznym jest odnośnik w stopce do strony administratora systemu. Serwis
nie daje użytkownikom możliwości samodzielnego umieszczania linków.
6. Postanowienia końcowe
Administratorem systemu jest:
PHU ELKA Radosław Miczyński
Wilkanowo, ul. Kosowa 3A
66-008 Świdnica
e-mail: elka@elka.zgora.pl, kontakt@abi-online.eu
oraz pracownicy firmy PHU ELKA Radosław Miczyński mający upoważnienie właściciela.
Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności należy kierować mailowo lub pisemnie na
jeden z adresów wskazanych powyżej.
Administrator systemu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez
opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
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