
Polityka prywatności MAGREM sc

Poniższy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Pani/Pana tj. 
klientów biznesowych firmy MAGREM sc, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: P.P.H.U „MAGREM” s.c
    z siedzibą: 91-341Łódź ul. Brukowa 6/8, NIP: 947-192-83-38, REGON: 100144836
    e_mail:   biuro@magrem  .  pl    : tel. 42 640-70-43

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez 
administratora

b. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i
przechowywanie faktur / dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie 
reklamacji)

c. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń

d. marketingu bezpośredniego

e. tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

f. weryfikacji wiarygodności płatniczej

g. wsparcia obsługi

h. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art.9 ust. 1 
oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r

3) administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit.f - przetwarzanie jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora

4) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być / będą: Poczta Polska, firmy kurierskie / 
transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, dostawcy towarów oraz usług 
pośredniczący w transakcjach a na żądanie Organy Państwowe walczące z oszustwami i 
nadużyciami.

5) Państwa dane osobowe udostępniamy: Biuro Doradztwa i Obsługi Podatkowej Janusz Plichta 
z siedzibą: 90-450 Łódź, ul. Żwirki 6.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze okres adekwatny i nie dłuższy od okresów
zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach 
przetwarzania danych osobowych
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7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, 
jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować 
niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby 
udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże 
niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością 
wykonania umowy.

10) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
Cookie

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics i Google AdWords, usług analizy 
oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (-Google-).
Google Analytics i Google Adwords używa cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na 
komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki 
użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny 
przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i 
przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z 
tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów 
dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z
ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu w tym usługi remarketingu, tzn. 
wykorzystania danych do wyświetlania spersonalizowanych reklam dla Użytkowników strony.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to 
uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie 
informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi 
danymi będącymi w jej posiadaniu.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, 
jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może 
okazać się niemożliwe.

Aby zrezygnować z Cookie w:

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu -Narzędzia- wybierz -Opcje- i w nich zakładkę -Prywatność-.
Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia 
pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu -Narzędzia- wybierz -Opcje internetowe- i w nich zakładkę -Prywatność-.Specjalnym 
suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem -Witryny- zarządzać 
ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz
-Narzędzia- a potem -Wyczyść dane przeglądania-. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, 
znajduje się tam link -Więcej informacji-, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji 
prywatności przeglądarki.



W przeglądarce Opera

Przyciskiem -Opera- w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim -Ustawienia- i dalej 
-Wyczyść historię przeglądania-.Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, 
jest tam też przycisk -Zarządzaj ciasteczkami- prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla 
poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu -Safari- wybierz -Preferencje- i w nich zakładkę -Prywatność-. Znajdziesz w niej liczne 
opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych:

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do 
zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego
urządzenia mobilnego.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt
z administratorem.

Przeczytaj więcej na temat GDPR / RODO na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

