POLITYKA PRYWATNOŚCI
DEFINICJE
W niniejszej „Polityce prywatności”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

„Meble Bugajski”
Salon Firmowy, Firma Produkcyjno-Handlowa „BUGAJSKI” 33-311 Wielogłowy 196
REGON 490512588 NIP 734-100-41-03 salon@meblebugajski.pl tel. 18 547 69 60 oraz
produkcja mebli, Mele Bugajski Sp. z o.o. ul. Tarnowska 164c 33-300 Nowy Sącz REGON
123137880 NIP 734-352-55-27 bugajski@meblebugajski.pl tel. 18 443 23 36,

„Serwis”
serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.meblebugajski.pl oraz jej
podstronach,

„Użytkownik”
każdy internauta odwiedzający strony Serwisu / każdy klient Salonu Firmowego, Firmy
Produkcyjno-Handlowej „BUGAJSKI” 33-311 Wielogłowy 196 REGON 490512588 NIP
734-100-41-03 salon@meblebugajski.pl tel. 18 547 69 60 oraz produkcji mebli, Mele
Bugajski Sp. z o.o. ul. Tarnowska 164c 33-300 Nowy Sącz REGON 123137880 NIP 734352-55-27 bugajski@meblebugajski.pl tel. 18 443 23 36,Meble Bugajski.

Klauzula informacyjna
Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia 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) oraz
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm.,
informujemy, że:
1.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie jest Meble
Bugajski
2.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo
kontaktować pisemnie na adres siedziby firmy lub na dres bugajski@meblebugajski.pl
3.
Meble Bugajski realizując przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych
wprowadza Politykę Prywatności Informacji.
4.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu :
- zawarcia i prawidłowej realizacji umowy, w tym zapewnienie należytej jakości usług
obsługi procesu sprzedaży, reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania
umowy lub do jej zakończenia,
- wypełnienia przepisów prawnych, wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa (m.in. ustawy o ochronie osób i mienia), przepisów podatkowych i z
zakresu rachunkowości,

- marketingu bezpośredniego usług własnych w czasie trwania umowy,
- tworzenia zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu
przez okres przedawnienia roszczeń,
- ustalenia roszczeń, ich obrona i ewentualne dochodzenie,
- w celu realizacji sprzedaży produktów za pośrednictwem Serwisu,
- weryfikacji wiarygodności finansowej oraz zdolności spłaty zobowiązań przy zawarciu,
przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy – dotyczy to także danych,
które pozyskaliśmy z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę –
Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem,
- firmom świadczącym usługę wysyłki newslettera, w celu realizacji dostarczania
newsletterów na adresy e-mail oraz nr telefonów użytkowników,
5.

Dane osobowe będą udostępnione:

- organom władzy publicznej w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa,
- podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie zawartych z nimi
umów, w tym firmom obsługującym nasze systemy informatyczne, firmy doradcze,
audytowe, podatkowe ,fakturowanie i rozliczanie umów, z zakresu obsługi danych
osobowych, usługi rachunkowe i prawne, firmy realizujące usługę ochrony fizycznej,
transportu/konwojowania wartości pieniężnych, montażu i serwisu produktów, utrzymaniu
czystości, pośredniczące w sprzedaży naszych produktów, świadczące usługi
płatnicze(banki), prowadzące obsługę kurierską i pocztową.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania i realizacji
umów.
6.

Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo:

- dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to
niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane.
8.
Państwa dane nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
9.
Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie
informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być
następnie odczytywane przez Meble Bugajski.
10.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze Serwisu,
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
- utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- dostosowania zawartości newslettera do preferencji Użytkownika,
- wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie.

