POLITYKA PRYWATNOŚĆI SKLEPU INTERNETOWEGO
1) Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o Ochronie Danych Osobowych zobowiązujemy się do
zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy firmy
obsługujący sprzedaż w sklepie internetowym zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych
osobowych.
2) Administratorem Danych osobowych jest firma PS Lift Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą Racocie, ul. Kościańska 2A, 64-000 Kościan.
3) W naszym sklepie zbierane są następujące dane:
•
•
•
•
•
•
•

Imię i nazwisko (nazwa firmy)- podczas składania zamówienia będziesz poproszony o podanie
swojego imienia i nazwiska, bądź nazwy firmy aby móc wysłać zamówienie oraz skontaktować się z
Tobą
NIP- w celu wystawienia faktury sprzedaży
Adres nabywcy/dostawy- potrzebny jest do wysyłki zamówionego towaru i wystawienia
dokumenty sprzedaży
Nr telefonu- dzwonimy w celu potwierdzenia danych, zamówienia, lub w przypadku
nieoczekiwanych zdarzeń, jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne
rozwiązanie
Adres e-mail- poprzez e-mail wysyłamy potwierdzenie zamówienia oraz kontaktujemy się z Tobą.
Jeśli potwierdziłeś chęć otrzymywania Newslettera, raz na kwartał będziemy wysyłać do Ciebie
informację handlową
Adres- informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak
adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych). Adresy IP mogę też być
wykorzystywane w celach statystycznych.
Cookies- nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich
indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały
zapamiętane i byś mógł bez ponownego wpisywania korzystać z nich przy następnych
odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli
dostępu do tych danych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na personalizowanie serwisu, proponujemy
wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4) Podanie powyższych danych konieczne jest w następujących przypadkach:
•
•
•

Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania, po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy
usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu,
adres e-mail). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne
Rejestracja w bazie Klientów- jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie, aby ułatwić Tobie
w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym
Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać
abonentem Newslettera. Przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz z
tego zrezygnować

5) Każdy użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z
naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia
swoich danych osobowych, masz prawo do ich usunięcia lub zaprzestania korzystania z naszego
serwisu.
6) Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim, Nie przechowujemy również danych poufnych jak
numery kart kredytowych czy danych dostępowych do Twojego konta bankowego
7) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, masz prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania,
sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych
zakładek serwisu internetowego. Prześlij e-mail pod adres rodo@ps-lift.com lub listem poleconym na
adres PS Lift sp. z o.o., Racot, ul. Kościańska 2A, 64-000 Kościan.

