
Polityka Prywatności 

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat ochrony prywatności na 

naszej stronie http://www.centrumogrodzen.com.pl (dalej jako „witryna”) oraz sposobu 

przetwarzania danych. 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z  ozporządzeniem  arlament    ropejskie o i 

 ady (  )          z dnia    kwietnia      r  w sprawie oc rony os b  izycznyc  w 

związk  z przetwarzaniem danyc  osobowyc  i w sprawie swobodne o przep yw  takic  

danyc  oraz  c ylenia dyrektywy          (o  lne rozporządzenie o oc ronie danyc  – 

dalej jako „ ODO”)   Administratorem danych jest: Centr m O rodzeń 

Konstruktor    iotrkowicz,    oźnicki Sp J,  iel olas  rzeziński    ,   -      alin w, 

tel.: (22) 498 20 40, e-mail: biuro@centrumogrodzen.com.pl .  

  

Dane osobowe przetwarzane są w celac : 

a)  realizacji  mowy l b podjęcia dzia ań na żądanie osoby, kt rej dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), 

b)   obs   i zapytań związanyc  z realizacją  s    (art     st    pkt     ODO), 

c)    obs   i reklamacji i skar  (art     st    pkt  b  ODO), 

d) przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania 

roszczeń (art     st    pkt     ODO)  

  

Podanie danyc  jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z  s   i  

 dministrator nie przekaz je, nie sprzedaje i nie  życza z romadzonyc  danyc   Odbiorcami 

danyc  mo ą być wy ącznie  poważnieni pracownicy l b wsp  pracownicy  dministratora 

świadczący  s   i związane z obs   ą proces w wskazanyc  powyżej w pkt  a-d. 

 

Jeżeli osoba wyrazi a z odę na przetwarzanie danyc  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b 

 ODO) to dane przetwarzane są do czas  co nięcia z ody    pozosta yc  przypadkac  dane 

są przetwarzane przez okres  zasadniony realizacją cel  (np  z odnie z war nkami związania 

się o ertą  andlową)  Okres przetwarzania  zależniony jest od możliwości  stalenia, 

doc odzenia l b obrony roszczeń l b  dy retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy 

podatkowe. 

  

Każda osoba, kt re dane dotyczą ma prawo dostęp  do swoic  danyc  osobowyc , ic  

sprostowania,  s nięcia l b o raniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia 

sprzeciw  wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danyc  i wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 
 

COOKIES  

Co to są cookies? 

 

Cookies są przekazywane do prze lądarek internetowych i następnie są przechowywane w 

pamięci  rządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym po ączeni  z witryną.  

mailto:biuro@centrumogrodzen.com.pl


Cookies nie zawierają żadnyc  in ormacji  możliwiającyc  osobom trzecim poznanie  woic  

danyc  osobowyc  ani skontaktowania się z  obą za pomocą np  poczty elektronicznej czy 

tele on    aznaczamy także, że zapis cookies nie  możliwia  am ani osobom postronnym 

dostęp  do  woje o prywatne o  rządzenia.  

 

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?  

 

Cookies techniczne  

 możliwiają prawid owe wykorzystywanie transmisji kom nikat  oraz zapamiętywanie 

 woic   stawień  dy zaznaczysz taką opcję w witrynie l b/i pozwalają  am na tworzenie 

prostyc  statystyk na temat korzystania z Serwis   ykorzyst jemy cookie odpowiedzialne ze 

sesję lo owania oraz wybrany język.  

Google Analytics  

Korzystamy z innych cookies, w tym Google Analytics 

(https://www.google.com/analytics/terms/pl.html)   Dzięki tem  mamy możliwość badania 

in ormacji np  o pre erencjac  i  stawieniac  komp tera, tele on  kom rkowe o l b inne o 

 rządzenia, z kt re o  ączysz się z witryną   oma a to w szybszym i lepszym wyświetlani  

stron. Dodatkowo analiz jemy w jaki spos b tra i eś na witrynę, jakie elementy są najczęściej 

klikane, co jest wysz kiwane w witrynie i prze lądarce  oo le przed wejściem.  

 

  jaki spos b mo ę wy ączyć obs   ę cookies? 

 

 a pomocą  stawień swojej prze lądarki decyd jesz o przetwarzani  cookies  Jeżeli nie 

c cesz, aby cookies by y przetwarzane możesz wy ączyć ic  obs   ę (w tym cel  należy 

wybrać odpowiednie opcje prywatności w prze lądarce).  

 y ączenie obs   i cookies w prze lądarce internetowej nie wp ywa na spos b wyświetlania 

się witryny.  

 

 

 


