I. Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z możliwością zakupu wyrobów
oferowanych na naszej stronie internetowej są przetwarzane przez P.P.H.U. MIKADO z
siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Dalbora 3, która jest administratorem tych danych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:
Dz. U. 2014 r., , poz. 1182 ze zm.).
Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres
poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:
1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i
prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez
Ciebie zamówień;
2. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w ofercie na
naszej stronie internetowej;
3. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku
odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas
danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną
oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów przez naszą stronę internetową - www.wozkimikado.pl.
Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich
aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia.
II. Zasady bezpieczeństwa
PPHU MIKADO zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom
technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu
przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto
dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:


poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,



uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi
celami,



nie przechowywane dłużej niż to konieczne,



przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z
prawem do zastrzeżenia udostępniania,



bezpiecznie przechowywane,



nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z
wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące
ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr
100, poz. 1024). Dostęp do bazy ma jedynie administrator danych.

