Polityka Prywatności oraz Plików Cookies
serwisu www.intarcomponents.pl
DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest prawie każda czynność
wykonywana na danych osobowych, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie,
porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi
(Użytkownik) jest właściciel serwisu www.intarcomponents.pl (SERWIS Intar Components)
oraz marki INTAR COMPONENTS – spółka INTAR TOOLS Rozdejczer Spółka Jawna z
siedzibą w Parolach, ul. Szeroka 77, 05-831 Młochów (INTAR TOOLS).
Bycie administratorem oznacza, że INTAR TOOLS ustala cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
Kontakt do administratora danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail:
info@intartools.pl lub telefonicznie: +48 22 1001200.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
INTAR TOOLS przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od
celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania,
wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania danych osobowych.
INTAR TOOLS przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Użytkowników, tj. działa
w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z
przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
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ZASTOSOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI
Niniejsza polityka prywatności oraz plików cookies ma zastosowanie do wszystkich
przypadków, w których INTAR TOOLS jest administratorem danych osobowych i przetwarza
dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których INTAR TOOLS przetwarza dane
osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których
dane osobowe pozyskał z innych źródeł. INTAR TOOLS realizuje swoje obowiązki
informacyjne niezależnie od sposobu pozyskania danych.

ZABEZPIECZENIA
Dbając o ochronę prywatności danych Użytkowników SERWISU Intar Components, INTAR
TOOLS wykorzystuje odpowiednie zabezpieczenia i środki techniczne zapewniające ochronę
przetwarzania danych, w szczególności:
•
•
•
•

zabezpiecza przed przetwarzaniem danych Użytkowników z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa;
zabezpiecza dane Użytkowników przed dostępem osobom nieupoważnionych;
zabezpieczenia dane Użytkowników przez utratę (zapewnia integralność danych);
udziela dostępu do bazy danych osobom upoważnionym do ich przetwarzania
tylko w kwestiach i stopniu zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie
SERWISU Intar Components.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
Ze względu na szczególną wagę do poszanowania prywatności dane pobierane przez
SERWIS Intar Components są udostępniane wyłącznie podmiotom działającym na zlecenie
INTAR TOOLS w zakresie dostarczania usług informatycznych niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania serwisu.

PLIKI COOKIES
Przeglądarka internetowa Użytkownika może przechowywać pliki tekstowe (ang. 'cookies')
na pamięci masowej urządzenia Użytkownika. W plikach cookies znajdują się informacje
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SERWISU Intar Components. Zawartość plików
cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są
przetwarzane dane osobowe.
Pliki cookies na urządzeniach dostępowych użytkowników są przechowywane w celu:
•
•
•
•
•
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lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Użytkowników,
diagnozowania problemów związanych z pracą serwera,
poprawy funkcjonalności strony www,
celach statystycznych,
obsługi modułów społecznościowych zamieszczonych na stronie (Facebook,
Twitter, Google+, etc.)
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Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że
całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na pamięci
masowej urządzenia. Efektem takiej zmiany będzie utrata możliwości korzystania z
SERWISU Intar Components.

WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH
SERWIS Intar Components może zbierać oraz wykorzystywać zgromadzone i
przechowywane dane w następujących celach:
•
•
•
•
•

zapewnienie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzanie kontami
Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych, udostępnianie funkcji,
dostosowywanie oferty do potrzeb Użytkownika,
monitorowania aktywności Użytkowników,
kontaktowania się z Użytkownikami, obsługą Użytkowników, dozwolonymi
działaniami marketingowymi,
przeprowadzania badań i analiz.

Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika,
dane osobowe przetwarzane są przez SERWIS Intar Components w celu:
•
•

marketingu działalności SERWISU Intar Components, w szczególności w celu
organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,
otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez SERWIS
Intar Components na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej
zamówionego newslettera lub katalogów.

PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik ma prawo do:
•
•

•
•
•

wglądu w swoje dane osobowe oraz żądania modyfikacji danych osobowych w
wypadku, gdy są nieprawidłowe;
żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych, z wyjątkiem danych
wykorzystywanych zgodnie z ordynacją podatkową do celów księgowych lub na
podstawie innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – usunięcie
danych powoduje niemożność świadczenia usług przez INTAR TOOLS;
żądania ograniczenia przetwarzania danych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
żądania przeniesienia danych osobowych poprzez ich udostępnienie w
powszechnie używanym formacie umożliwiającym ich przesłanie do innego
administratora.

W celu realizacji swoich praw należy wysłać e-mail na adres: info@intarcomponents.pl lub
skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Użytkownika.
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W przypadku, gdy SERWIS Intar Components występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie
informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych)
osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia w każdym czasie.
W tym celu można wysłać e-mail na adres: info@intarcomponents.pl wpisując w tytule słowo
„rezygnacja”.

INTAR TOOLS ROZDEJCZER Sp. J.
Parole, ul. Szeroka 77
05-831 Młochów
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