Polityka prywatności

 Informacje ogólne
Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.intercolor.pl, zwanego dalej
„Serwisem” jest Intercolor Spółka z o.o. z siedzibą w Jelczu – Laskowicach przy ul. Zachodniej
14, zwana dalej „Spółką”.
Spółka opracowała niniejszą Politykę Prywatności, aby jednoznacznie określić:, jakie dane i w
jakich celach są przez Spółkę gromadzone oraz komu i w jakich sytuacjach mogą zostać
udostępnione. Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z serwisu i
usług oferowanych przez Spółkę jak również wyrazem przestrzegania przez Spółkę zasad
ochrony danych osobowych.
Użytkownik korzystający z serwisu internetowego www.intercolor.pl akceptuje zasady
zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
Gromadzenie danych osobowych
Informacje podawane przez Użytkowników
W czasie korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownicy mają możliwość przekazywania
danych osobowych, które umożliwiają ich identyfikację tj. imienia i nazwiska, numeru
telefonu, adresu, adresu e-mail. Podanie takich danych jest wymagane podczas przesyłania
formularza kontaktowego (zamówienia).
Informacje gromadzone automatycznie
Podczas wizyty Użytkownika na stronach Serwisu Internetowego, automatycznie zbierane są
dane pozyskiwane z komputera (lub innego urządzenia) Użytkownika dotyczące jego
aktywności w ramach serwisu. Dane te nie mają cech identyfikujących Użytkownika. Danymi
takimi są w szczególności logi systemowe.
Kiedy Użytkownik odwiedza Serwis Internetowy automatycznie gromadzone są dane z jego
przeglądarki internetowej. Są to takie dane jak numer IP, czas dostępu, zawartość plików
cookies (ciasteczka) dotyczących Serwisu Internetowego, informacje o systemie operacyjnym
i przeglądarce oraz inne dane udostępniane przez komputer (lub inne urządzenie)
Użytkownika w zależności od jego konfiguracji.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika
Informacje kontaktowe przekazywane za pośrednictwem zamieszczonego w Serwisie
Internetowym formularza są przetwarzane na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika
serwisu. Podanie danych osobowych, a także wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, przy czym jest niezbędne do złożenia przez Użytkownika serwisu formularza
kontaktowego. Dane pozostawione w serwisie są przetwarzane na potrzeby odpowiedzi na
otrzymane za pośrednictwem formularza zapytania, a także na przesłanie za pośrednictwem
poczty elektronicznej, telefonu i sms-ów spersonalizowanych istotnych informacji
dotyczących usług Spółki zgodnie z treścią otrzymanego zamówienia,
Zebrane pod postacią logów i ciasteczek informacje o Użytkownikach gromadzone są na czas
nieokreślony i wykorzystywane są wyłącznie do administrowania serwisem. Na ich podstawie
tworzone są niezawierające żadnych cech identyfikujących Użytkowników statystki, służące
jedynie do monitorowania oraz poprawiania jakości Serwisu Internetowego. Informacje te
nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem
Internetowym.
Ochrona danych osobowych Użytkownika
Intercolor Spółka z o.o. z siedzibą w Jelczu – Laskowicach, będąca Administratorem serwisu
stosuje bardzo wysokie zabezpieczenia oraz zachowuje poufność wszelkich przekazanych
informacji. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika serwisu podlegają ochronie zgodnie
z wymogami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś
z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Udostępnianie danych osobowych o Użytkowniku
Wszelkie informacje uzyskane o Użytkownikach nie będą przekazywane podmiotom trzecim,
z wyłączeniem sytuacji, gdy Spółka byłaby zobowiązana do przekazania informacji
uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz w przypadku wyraźnej zgody Użytkownika.
 Prawa Użytkownika
To Użytkownik decyduje o zakresie i celu przetwarzania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym
o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Użytkownik w każdej chwili może:
 kontaktować się ze Spółką w celu uzyskania informacji, jaka jest treść przekazanych przez
Użytkownika danych osobowych oraz jak dokładnie są one wykorzystane;
 na bieżąco aktualizować oraz poprawiać dane osobowe;

 cofnąć zgodę na przetwarzanie, a także żądać usunięcia danych osobowych w całości lub
części. Należy pamiętać jednak, że wiązać się to może z utratą możliwości korzystanie przez
Użytkownika z funkcjonalności serwisu.
 skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do
przenoszenia danych.
Wszelkie żądania w tych kwestiach Użytkownik może wnieść kontaktując się z
Administratorem Serwisu – dane kontaktowe znajdują się na końcu Polityki.

 Informacja dotycząca plików cookies
Serwis Internetowy www.intercolor.pl korzysta z plików cookie. Z przyczyn technicznych
wyrażenie zgody na instalację pliku cookie może być niezbędne dla prawidłowego działania
określonych funkcjonalności Serwisu. Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który strona
zapisuje w pamięci podręcznej przeglądarki na dysku twardym komputera (lub
innego urządzenia końcowego), aby witryna mogła zapamiętać danego użytkownika. Plik
cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony, czas przechowywania pliku, a także wartość,
najczęściej losowo wygenerowany niepowtarzalny numer. To pomaga Administratorowi
zapewnić lepszą efektywność korzystania witryny, a także poprawić serwis i usługi.
Serwis może używać plików cookie w następujący sposób:
 W sytuacjach, kiedy są niezbędne dla prawidłowego działania witryny.
 Aby włączyć funkcję personalizacji w witrynie (co umożliwia odtworzenie
ostatnio przeglądanych stron i wyświetlanie informacji, które Użytkownik
podał na stronie).
 Aby zebrać anonimowe, zbiorcze statystyki, które pozwolą zrozumieć, jak
Użytkownicy korzystają z witryny i pomagają poprawić strukturę serwisu.
Użytkownik zawsze może zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki
internetowej używa, Użytkownik może skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla
konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Użytkownika stron internetowych.
Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez
Użytkownika przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari). Jeżeli jednak
Użytkownik zdecyduje się pozostać w serwisie bez wyłączenia ciasteczek, wyrazi zgodę na ich
pobieranie.
Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

Zmiany w Polityce Prywatności
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą
udostępniane Użytkownikom poprzez publikację w Serwisie Internetowym.

 Kontakt
Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej
przez Spółkę polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące
wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o
wysłanie ich:
na adres e-mail: biuro@intercolor.pl
Pisemnie, na adres: Intercolor Sp. z o.o. ul. Zachodnia 14, 55-220 Jelcz – Laskowice.

