Polityka prywatności serwisu www.kamrad.pl
1. Właścicielem oraz operatorem serwisu www.kamrad.pl (dalej zwanego Serwisem) jest
Joanna Macha, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TRADE Joanna Macha, ul.
Klasztorna 3, 47-420 Kuźnia Raciborska, NIP: 6391767848, REGON: 241798209 (zwana dalej
Usługodawcą).
2. Prawidłowe korzystanie z dostępnej w Serwisie usługi „Formularz kontaktowy” wymaga
podania danych osobowych Użytkownika: imienia i nazwiska, tematu oraz adresu email.
Podane dane osobowe, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celach związanych z
realizacją usługi „Formularz kontaktowy”, która polega na udzieleniu przez Usługodawcę
odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie dotyczące usług oferowanych w Serwisie.
3. Wysyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany przez Użytkownika
adres email, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204), możliwe jest wyłącznie na
podstawie odrębnej, wyraźnej zgody Użytkownika.
4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Usługodawcy są przetwarzane wyłącznie dla
jego potrzeb. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 1997r. nr 133 poz. 883), ww. dane są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio
chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione
5. Na życzenie Użytkownika przechowywane dane mogą w każdej chwili:
a) zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu,
b) mogą być z inicjatywy Użytkownika zmieniane,
c) mogą być z inicjatywy Użytkownika usuwane.
6. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, które stanowią dane
informatyczne, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera
Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej
operacji. Pliki cookies są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas
danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera.
Pliki cookies nie zawierają informacji dotyczących danej osoby. Warunkiem działania plików
Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z
dysku.
7. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 15.12.2015 r.

