Polityka prywatności
Informacje o przetwarzaniu danych
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (zwanym dalej RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Roman Barczyński prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą romke Roman Barczyński, ul. Janów Górny 1, 32-200 Miechów,
posiadający NIP 659-142-04-28, REGON: 356740190, email: bok@eStrefa.pl, telefon: +48 (12)
345 01 10
2. Dane będą przetwarzane w celu(ach):
1. przechowywania dokumentacji finansowo księgowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienie obowiązku prawnego. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat.
2. przedstawienia oferty handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - podjęcie działań
mające na celu zawarcie umowy na żądanie osoby której dane dotyczą. Dane będą
przechowywane przez okres 1 miesiąca.
3. prawidłowego zrealizowania zamówień, w szczególności w celu zawarcia, zmiany bądź
rozwiązania umowy, świadczenia usługi, dokonania rozliczeń oraz rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - przetwarzanie niezbędne
do wykonania umowy. Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania zamówienia lub
czasu wygaśnięcia zawartej umowy.
4. przesyłania Użytkownikowi informacji handlowej w formie newslettera - o ile Użytkownik
wyrazi zgodę. Zgoda Użytkownika lub jej brak, nie wpływa na możliwość składania
zamówień. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO - zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie
pola w formularzu. Dane będą przetwarzane do czasu otrzymania wycofania zgody.
3. Dane mogą być udostępniane:
1. Dostawcom usług hostingowych w celu przesyłania informacji pomiędzy administratorem a
użytkownikiem oraz w celu archiwizacji przesyłanych informacji.
2. Podwykonawcom w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako
niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie.

POLITYKA COOKIES
1. Operator informuje, że podczas korzystania ze strony internetowej http://www.estrefa.pl/ w
komputerze Użytkownika instalowane są krótkie dane informatyczne (tzw. "pliki cookies").
2. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze
stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Polityka prywatności

1z2

3. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu
tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób
użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
4. Korzystając ze strony internetowej Operatora, Użytkownik wyraża zgodę na instalowanie plików
cookies, ich przechowywanie w jego urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich.
Użytkownik może w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do
cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies poprzez zmianę ustawień
oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej.
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