Definicje
1. Administrator – STS TRADING sp.z o.o. sp.kom. ul. Jackowskiego 3/3A 60-508
Poznań NIP: 606-00-90-375
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki
tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem
których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator
prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie www.100latmwrp.pl.
4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem,
którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STS TRADING SP.Z O.O.
SP.KOM. ul. JACKOWSKIEGO 3/3A 64-600 OBORNIKI NIP: 606-00-90-375
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w
realizacji zamówienia;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych może skutkować odmową realizacji zamówienia;

INFORMACJE OGÓLNE
1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował
wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych
osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale
sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie
danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także
wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego,
szczególnie w zakresie zmian wynikających z wchodzącego w życie w roku 2018
RODO.
2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez
Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
3. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i
ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie przesłanie zapytania w formie emaila
b) poprzez gromadzenie plików “Cookies” , -wiecej informacji o ciasteczkach
można uzyskać tutaj
c) poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora
hostingowego.
4. Administrator gromadzi informacje dobrowolnie podane przez Klienta.
Gromadzone w ten sposób informacje są przetwarzane jedynie
w
celach usprawniania działania, jak również poprawy jakości obsługi Klienta,
w żadnym wypadku Administrator nie przetwarza w ten sposób uzyskanych
informacji
w celach wykraczających dozwolony prawem marketing
swoich usług, prace usprawniające i poprawiające jakość i szybkość obsługi
Klienta.

5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani
udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych
osobowych.
6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która
je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania
przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony
prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej,
ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich
zmianach Adminstrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
8. Na stronanie www mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych.
Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w
żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać
własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się
Klientowi zapoznać.
8. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych
osobowych następującym podmiotom:
a) Firmy kurierskie w celu realizacji wysyłki zamówienia,
d) Biuro Rachunkowe - Biuro Rachunkowe "PAJO" Paweł Cichacki Powstańców
Wielkopolskich 32/13 64-600 Oborniki – w celu prowadzenia księgowości
działalności gospodarczej właściciela.

GROMADZENIE I UDOSTĘPNIENIE DANYCH
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w
granicach prawnie dozwolonych.
1.1. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia
zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody
zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu
świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są
upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych ,

b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom
publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa .
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane
wyłączenie za zgodą tej osoby. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do
swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to
obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania,
przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, a
także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli
Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania zebranych informacji
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
wynikającym z żądania i nie wykraczając poza nie.
4. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem
racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur
bezpieczeństwa,
w celu zabezpieczenia ich przed dostępem
osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do
prawidłowej realizacji usług i jest uprawniony do wykorzystywania
zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
a) złożenia zamówienia ,
b) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,
c) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
d) dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.
6. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
b) imię i nazwisko,
c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),

e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj),
f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż
adres dostawy),
g) numer telefonu.
7. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące
działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony
internetowej : Google Analitycs, Facebook Pixel, logi serwera – w celu analizy
statystyk strony internetowej.

