POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejsza Polityka określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą
serwisu internetowego oraz zasady przetwarzania danych.

2.

Usługa polega

na udostępnianiu

treści zawartych na stronie internetowej

baranskidrzwi.pl (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet,
odwiedzających Serwis (dalej: „Użytkownicy”).
3.

Usługa świadczona jest przez spółkę działającą pod firmą Producent Drzwi "Barański"
spółka jawna Ignacy Barański i Zbigniew Barański z siedzibą w Babiętach Wielkich
54, 14-240 Babięty Wielkie, KRS 0000280918, NIP 5811515048, REGON
170359887 (dalej: „Usługodawca”).

4.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki.

5.

Korzystanie z Serwisu następuje przy użyciu połączonego z siecią Internet komputera
klasy PC, Mac lub podobnego urządzenia elektronicznego, wyposażonego w system
operacyjny Windows, Mac OS, Linux oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej
Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox.

6.

Wszelkie informacje zawarte w Serwisie dostępne są nieodpłatnie.

7.

Serwis ma charakter promocyjny i służy przede wszystkim celom informacyjnym.
Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego, chyba że w treści Serwisu w sposób wyraźny
zastrzeżono inaczej.

8.

W treści Serwisu mogą znajdować się wtyczki do serwisów społecznościowych, w
tym serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy
Facebook.

Z

zasadami

tymi

można

zapoznać

się

na

stronie

https://www.facebook.com/.
II. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKACH
1.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu
w następujący sposób:
a. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b. zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”);
c. gromadzenie logów serwera przez operatora hostingowego.

2.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do
korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.

3.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
b. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych
materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

4.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do

czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
5.

Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies w ustawieniach swojej
przeglądarki internetowej, w szczególności istnieje możliwość ich zablokowania.
Zazwyczaj przeglądarki domyślnie dopuszczają korzystanie z plików cookies, dlatego
zablokowanie cookies wymaga zmiany w ustawieniach przeglądarki, przy czym
ograniczenie lub zablokowanie plików cookies może spowodować utrudnienie
korzystania z Serwisu.

6.

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w
warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania
serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych
usług hostingowych.

7.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w
przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. informacje o adresie IP.
III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach
określonych w Rozporządzeniu 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) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, Str. 1) oraz ustawie o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zmianami).
3. Dane osobowe są przetwarzane są w celu: realizacji umów, marketingu własnych
produktów lub usług oraz w celu zawarcia umowy.
4. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) najczęściej na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres wynikający z
przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu
zrealizowania umów. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
5. Użytkownik posiada prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
d. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu
na szczególną sytuację;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy Usługodawca zamierza je
przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania danych osobowych innemu
administratorowi danych;
f. uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
● występowania danych w zbiorach Usługodawcy oraz adresie jego siedziby,
● celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

● stanu od kiedy przetwarza dane w zbiorze;
● ewentualnym źródle pozyskania danych;
● udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców, którym dane te są udostępniane.
6. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Usługodawcą,
podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania zawartej
umowy.
7. Kontakt z usługodawcą jest możliwy z wykorzystaniem poczty elektronicznej kierowanej
na adres: bok@baranskidrzwi.pl.
IV. PRAWA DO TREŚCI
1.

Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych czy
informacji, w tym wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich
fragmentów oraz zdjęć wymaga uzyskania zgody Usługodawcy. jest zabronione.

2.

Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z treści zawartych w Serwisie ponosi
wyłącznie Użytkownik.

3.

Upublicznienie przez Usługodawcę treści w serwisie, w tym w szczególności zdjęć
produktów nie stanowi o udzieleniu na rzecz Użytkownika prawa do ich wykorzystania
we własnym zakresie, w tym w szczególności nie stanowi o udzieleniu licencji do
wykorzystania wzorów użytkowych, kolorystyki lub know-how.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Usługodawca dokłada wszelkich starań aby zapewnić jak największy poziom usług
dostępnych w Serwisie. W przypadku czasowej lub przedłużającej się przerwy w
świadczeniu usług z jakiegokolwiek powodu, Usługodawca wyłączony jest z
jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej za szkody
spowodowane niedostępnością Serwisu.

2.

W

kwestiach nieunormowanych

Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie

postanowienia powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
3.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których odsyła w Serwisie.

4.

Usługodawca zastrzega, że nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne
od

niego,

w

szczególności

spowodowane awariami

sieci Internet lub

łącz

telekomunikacyjnych, a tym samym nie gwarantuje ani parametrów dostępności a
przydatności Serwisu.

5.

W przypadku zmiany niniejszej Polityki odpowiednie modyfikacje powyższych zasad
zostaną udostępnione w Serwisie.

