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POLITYKA PRYWATNOŚCI
MAZUR-TOM dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników swojego serwisu
internetowego (https://www.mazurtom.pl ), w tym klientów swojego sklepu internetowego oraz
klientów swojego sklepu na allegro (https://allegro.pl/uzytkownik/Mazur-Tom ).
MAZUR-TOM stosuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zabezpieczenie danych przed ich
utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych czy niewłaściwym ich
wykorzystaniem. Na tej stronie znajdziesz podstawowe informacje na temat wykorzystywanych przez
nas danych.

1. Kto jest administratorem moich danych?
Administratorem Twoich danych jest MAZUR-TOM Krystyna Jurczyk z siedzibą w Wójtowie, ul.
Modrzewiowa 82, 11-010 Barczewo, NIP: 739-030-46-50, REGON: 001034389.
Z administratorem danych osobowych możesz się skontaktować poprzez adres e-mail:
rodo@mazurtom.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.
2. Jakie dane są przetwarzane przez MAZUR-TOM?
MAZUR-TOM wykorzystuje następujące dane: imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, numer
telefonu (tylko jeśli sam zdecydujesz się nam go podać), nazwę firmy, którą reprezentujesz.
3. W jakim celu MAZUR-TOM przetwarza dane?
MAZUR-TOM wykorzystuje twoje dane do celu:
- udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym,
- przedstawienia i wysłania drogą mailową spersonalizowanej oferty handlowej,
- realizacji zamówienia w naszym sklepie, lub w naszym sklepie na platformie Allegro,
- realizacji zawartej umowy na świadczenie usług oferowanych przez MAZUR-TOM,
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowym jest Twoja zgoda.
Jednym ze sposobów przetwarzania Twoich danych jest tzw. profilowanie. Profilowanie polega na
wykorzystywaniu zebranych przez nas danych w celu stworzenia ogólnego profilu klienta /
potencjalnego klienta. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować nasz przekaz reklamowy do
znanych bądź przewidywanych potrzeb i oczekiwań naszych klientów / potencjalnych klientów. Co
istotne, profilowanie nie odbywa się w sposób całkowicie automatyczny, tzn. w każdym przypadku
profilowania zapewniony jest udział człowieka.
4. W jaki sposób pozyskujemy dane?
Wszystkie dane jakimi dysponujemy pochodzą bezpośrednio od Ciebie tj. dane przekazujesz
wypełniając formularz kontaktowy, wysyłając do nas e-mail lub dokonując zakupów w naszym
sklepie, lub sklepie na platformie Allegro.
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5. Czy muszę podawać swoje dane?
Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne. Niemniej jednak w przypadku braku ich
podania nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie
lub wysłać oferty handlowej czy sprzedać i wysłać Ci nasze produkty, ani wykonać dla Ciebie usługi.
6. Jak długo przetwarzamy dane osobowe i jakie prawa Ci przysługują?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały
zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa. Również zgodnie z przepisami przysługuje Ci prawo dostępu do danych oraz wnioskowania do
ich poprawiania, przeniesienia, zaprzestania przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Oświadczenia w tym zakresie możesz składać na adres mailowy
rodo@mazurtom.pl
7. Czy udostępniamy dane innym podmiotom?
MAZUR-TOM Krystyna Jurczyk nie udostępnia Twoich danych innym podmiotom. Niemniej jednak,
pozyskiwane przez nas dane mogą być powierzane podmiotom, świadczącym usługi w zakresie
przetwarzania danych (jednak tylko na podstawie umowy i zgodnie z poleceniami administratora) tj.:
- firmom zajmującym się automatyzacją procesów marketingowych,
- firmom hostingowym,
- firmom prawniczym,
- firmom spedycyjnym,
- Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, KRS: 0000635012, NIP 525-26-74-798, REGON 365331553,
- Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone (dostawca usług Google
Analytics oraz Google AdWords). W tym przypadku Twoje dane mogą być przekazywane do
odbiorców z państw trzecich, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Pliki cookies
Serwis internetowy MAZUR-TOM wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies
przechowywane są zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu
podczas przeglądania zawartości serwisów internetowych MAZUR-TOM.
Pliki cookies wykorzystywane są do następujących celów:
- analizy Twojego zachowania w serwisie internetowym MAZUR-TOM w celu dostosowania
prezentowanych treści oraz przekazów reklamowych do indywidualnych zainteresowań,
- analizy danych statystycznych dotyczących zachowania innych użytkowników serwisu
internetowego MAZUR-TOM w celu ich optymalizacji,
- zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisów internetowych MAZUR-TOM.
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W ramach serwisu internetowego MAZUR-TOM wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies), oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
wylogowania, 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.
W każdym czasie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając
warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia. Zmiany
ustawień możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji
usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o
ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).

