POLITYKA PRAYWATNOŚCI
1. KTO JEST ADMINISTARTOREM PAŃSTWA DANYCH
Administratorem Państwa danych jest firma Metal -Tech Konrad Wawrzyszko, ul. Kołobrzeska
18,78-100 kołobrzeg REGON 320823314, NIP 671-143-90-70.
2.DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas rzeczą priorytetową. Przedstawiamy jakie dane
osobowe gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy:
-w przypadku klientów składających u nas zamówienia (imie ,nazwisko , adres korspondencyjny,
adre e-mail, numer telefonu)
-ponadto firma Metal-Tech umieściła w swoim sklepie i pomieszczeniach kamery ze względu na
ochronę uzasadnionych interesów firmy. Każde pomieszczenie, w którym znajdują się kamery, jest
oznaczone ostrzeżeniem.
3.CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
-świadczenie usług sprzedażowych(wystawianie faktur, zmówień,korekt, składanie reklamacji)
-komunikacja(przesyłanie wycen, rozliczeń, informacje o dostepności towaru itp)
4.PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM
Dane osobowe użytkownika będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane
wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy sprzedaży, na podstawie
uzasadnionego interesu prawnego lub jeżeli użytkownik wyraził wcześniej na to zgodę
-biuro księgowe do celów podatkowych
-podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności
-reprezentantom prawnym, sądom ,organom administracji publicznej,
-naszym partnerom w programach lojalnościowych, których członkiem jest użytkownik.
5.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy
- przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy
sprzedaży, tj. w procesie zamówienia i w okresie gwarancji przez 1 rok po zakończeniu okresu
gwarancji ze względu na rozwiązywanie ewentualnych sporów.
- dokumenty księgowe, np. faktury wystawione przez firmę Metal-Tech są zgodnie z prawem
przechowywane przez okres 10 lat od ich wystawienia.
Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z
prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującego kwestie
ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem
celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

6.PRAWA PODMIOTU PRZETWARZANIA DANYCH
Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego
udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych.
- Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów
prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego
stanu rzeczy, w szczególności może zażądać dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych
osobowych lub zablokowania danych osobowych.
- Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
7.KONTAKT
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności
lub chęci skorzystania z praw, o których mowa powyżej, prosimy o kontak:
Metal-Tech Konrad Wawrzyszko,
ul. Kołobrzeska 18,
78-100 Budzistowo T
el 94-35-45-966

