
Polityka Prywatności MAGROSS Sp. z o.o. 
 
Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony 
internetowej zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO 
 
1. Administratorem danych osobowych Klientów - osób fizycznych - i użytkowników, których dane dotyczą jest: 
    MAGROSS Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie 10-408, ul. Lubelska 37D, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  
    0000923210, REGON 389996647, NIP 7393958501. 
2. Dane osobowe pozyskujemy od Państwa za pośrednictwem naszej Strony i formularza na niej zamieszczonego. Podanie 
    danych jest niezbędne podczas wysyłania zapytania na naszej Stronie. 
    Dane są pozyskiwane  również poprzez zapisywanie informacji w plikach tekstowych przechowywanych w urządzeniu 
    końcowym Użytkownika (pliki cookies). 
3. W zakresie uzasadnionym świadczonymi usługami gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane osobowe 

    oraz informacje: 
   - imię i nazwisko, 
   - adres poczty elektronicznej, 
   - informacje o komputerze, korzystaniu ze Strony oraz ilości i czasu jej odwiedzin, a także parametrów połączenia 
     (w tym adresu IP, lokalizacji geograficznej, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłań, długość odwiedzin,   
     odsłon Strony i  ścieżki nawigacji na Stronie), 
   - informacje udostępnione nam w związku z korzystaniem z usług na Stronie lub generowane w trakcie korzystania z  tych usług, 
   - informacje zawarte w jakimkolwiek komunikacie wysłanym nam bezpośrednio lub za pośrednictwem Strony, 
   - jakiekolwiek inne dobrowolnie przekazane nam informacje lub dane osobowe. 
4. Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie na jaki wyrazili Państwo zgodę. 
    Gromadzimy wyłącznie dane osobowe przekazane nam dobrowolnie. 
    Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 
    ust. 1 pkt b i f) i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych. 

5. Przekazane nam dane osobowe będziemy wykorzystywać w celach: 
   - prowadzenia działalności handlowej : dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji działalności obejmującej doradztwo, 
     oferowanie, sprzedaż oraz dostawę produktów i usług. 
   - cele informacyjne : dane są przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na pytania wysłane za pośrednictwem formularza 
     zamieszczonego na Stronie lub wiadomości email, a także w celu wysyłania  powiadomień  dotyczących przebiegu realizacji 
     zamówienia. 
   - cele marketingowe: dane osobowe służą  w  szczególności  do wysyłania wiadomości e-mail z informacjami handlowymi na 
     temat produktów oraz usług. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
   - dostępu do treści swoich danych, 
   - sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
   - wniesienia sprzeciwu, 
   - zażądania zaprzestania przetwarzania, 
   - przenoszenia danych, 
   - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
     zgody przed jej cofnięciem. 
   - dodatkowo przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
 7. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom upoważnionym przez nas – które zapewniają 
     usługi płatnicze, wykonują usługi spedycyjne, księgowe, hostingowe, pomoc prawną, oraz instytucjom , które z mocy prawa 
     mogą  żądać przekazania danych. 
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej, w czasie przez który moglibyście Państwo 
     wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie  przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych  na podstawie 
     ustaw podatkowych. 
10. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej, organizacyjnej ochrony 

danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

12. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt adres e-mail biuro@magross.pl 
13. Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy na 
      naszej Stronie. 
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