RODO
Zgodnie z art. 13 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 (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Ślusarsko Mechaniczny
Janusz Kmiecik NIP 7261607963 mail: biuro@trif.pl
2. Państwa dane osobowe pozyskane przed lub w trakcie zawierania umowy
wykorzystujemy w następujących celach:
2.1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym również
rozpoznania ewentualnych reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. b RODO);
2.2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających
z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego, np. wystawiania i
przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c),
2.3. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może
obejmować sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi,
czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. f RODO);
2.4. marketingu bezpośredniego, czyli w naszym uzasadnionym
interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do
zawarcia i wykonania umowy.
4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas nie dłuższy niż jest to
niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów, czyli:
4.1. przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania łączącej nas
umowy oraz okres, po którym nastąpi przedawnienie roszczeń
wynikających z tej umowy;
4.2. przez czas określony w przepisach prawa, np. okres, w którym
przepisy nakazują nam przechowywać faktury i dokumenty księgowe.
5. Będziemy przekazywać Państwa dane następującym podmiotom:
5.1. działającym na nasze zlecenie agencjom reklamowym lub innym
podmiotom podejmującym na nasze zlecenie działania marketingowe
lub promocyjne,

5.2. podmiotom dostarczającym i wspierającym nasze systemy
teleinformatyczne,
5.3. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze,
audytowe i pomoc prawną,
5.4. bankom, innym instytucjom płatniczym i towarzystwom
ubezpieczeniowym,
5.5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską,
spedycyjną, przewozową,
5.6. podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną lub
nabywcom wierzytelności.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy tzn. obszar Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii; nie
będą tez przekazywane do organizacji międzynarodowej;
7. Nie podejmujemy decyzji, które Państwa dotyczą w sposób zautomatyzowany ani
nie dokonujemy profilowania.
8. Mają Państwo prawo:
8.1. dostępu do swoich danych i ich poprawiania,
8.2. wnioskowania o usunięcie danych (jeżeli są przetwarzane
bezpodstawnie), o ograniczenie lub zaprzestanie ich przetwarzania
oraz o przeniesienie danych.
9. Niezależnie od powyższych uprawnień mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie naszego uzasadnionego
interesu, w tym na cele marketingu bezpośredniego.
10.Mają Państwo też prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe
są przez nas przetwarzane z naruszeniem prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu
internetowego udostępnianego w domenach TRIF.PL
2.
Administratorem danych osobowych użytkowników zbieranych za pośrednictwem
serwisu internetowego jest Iwona Politańska prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą Zakład Ślusarsko Mechaniczny Janusz Kmiecik, ul.Duńska 1, 91-204 Łódź, NIP
7261607963 adres poczty elektronicznej: biuro@trif.pl zwany dalej „Administratorem”.

3.
Dane osobowe użytkownika serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204
ze zm.).
4.
Celem gromadzenia danych osobowych przez Administratora jest nawiązanie,
ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między
Administratorem i użytkownikiem polegającego na zawarciu i wykonaniu Umowy.
5.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników: imię i
nazwisko, nazwę firmy; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres
(ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON.
6.
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 5 jest niezbędne do zawarcia
umowy. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem
świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy.
7.
Korzystanie ze strony internetowej oraz zawieranie umów, z czym wiąże się
konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane
dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie ze strony internetowej lub
zawrzeć umowę sprzedaży.
8.
Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie
dotyczących jej danych;
2) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej
stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą.
9.
Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury
rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z usług.
Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
10.
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w
ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 8 niniejszej
Polityki prywatności.
11.
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
12.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej
dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego

wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji
celu, dla którego zostały zebrane.
13.
Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności
obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony,
zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy
tylko strony internetowej TRIF.PL.
14.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
15.
Administrator zapewnia następujące środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną:
1) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
2) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
16.
Administrator stosuje pliki cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności
niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za
pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
17.
Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia
Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub
innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis
indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
18.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
1) cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam
do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są
wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
poufnych z Urządzenia Użytkownika;
2) cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam
do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm

cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
19.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu
do plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z
Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
20.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
1) konfiguracji serwisu w postaci:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
b) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i
odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego
indywidualnych potrzeb,
c) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji
interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi Użytkownik,
2) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w
serwisie:
a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i
hasła;
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w
s z c z e g ó l n o ś c i w e r y fik a c j ę a u t e n t y c z n o ś c i s e s j i p r z e g l ą d a r k i ;
c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez
Administratora;
3) analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych
statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

21.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików
cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub
za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej

bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
22.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
23.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
24.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się
odpowiednio inne właściwe przepisy prawa polskiego.
25.
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszej Polityki
Prywatności poprzez opublikowanie na tej stronie internetowej nowej polityki prywatności.

