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POLITYKA PRYWATNOŚCI
Firma Scantex s.c. szanuje prywatność użytkowników korzystających z witryny zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000, z późn.
zm.). Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych użytkowników, prosimy o
zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności.
1.
2.

Korzystając z naszej witryny akceptujesz zasady polityki prywatności.
Administratorem danych osobowych jest Scantex s.c. K.K.Koćmiel, 80-126 Gdańsk, ul.
Piekarniacza 26
3. W czasie korzystania z witryny możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych
osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych
danych, które są niezbędne do działania serwisu. Dane te nie będą sprzedawane.
4. Dane użytkowników mogą być wykorzystywane do nawiązywania kontaktu, np. w
przypadku konieczności udzielenia odpowiedzi czy przesłania zamówionych wiadomości
e-mail i newsletterów.
5. Udostępnione będą tylko podmiotom wspomagającym nas w świadczeniu usługi lub
sprzedaży (np. producentom, dostawcom, firmom kurierskim), współpracującym w
ramach realizacji niniejszej usługi lub sprzedaży na podstawie powierzenia przetwarzania
danych osobowych w celach wyłącznie niezbędnych do wykonania niniejszej umowy.
Możemy też na mocy obowiązującego prawa przekazać dane osobowe innym
uprawnionym Organom Skarbowym do sprawozdawczości finansowej i podatkowej a
także przekazać Pani/Pana dane osobowe innym uprawnionym Instytucjom Państwowym
na podstawie odrębnych przepisów.
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw
przyznanych na mocy RODO.
9. Administrator serwisu na podstawie uzyskanych informacji może sporządzać zbiorcze
zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie
nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych
użytkowników.
10. Witryna wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z zasobów
serwisu. Cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Użytkownika za
pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies nie są gromadzone informację
osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
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11. Pliki cookies mogą być wykorzystywane do:
- dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika,
- tworzenia statystyk oglądalności serwisu,
- zapamiętywania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika.
12. Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może określić warunki
przechowywania lub dostępu do plików cookies a także całkowicie wyłączyć możliwość
przechowywania plików cookies na dysku komputera. W przypadku wyłączenia obsługi
plików cookies niektóre funkcje serwisu mogą nie działać prawidłowo.
13. Scantex s.c. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez
opublikowanie jej nowej wersji na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności
obowiązują od dnia ich opublikowania.
14. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności, której treść
znajduje się na niniejszej stronie.

