POLITYKA PRYWATNOŚCI - Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować.
Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej
witrynie.
Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania
się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu. 1. Dane
zbierane podczas transakcji zakupu Zanim będziesz mógł dokonać transakcji zakupu towaru w
naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane
dotyczące formy płatności. Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu
realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru.
Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze – oraz
kurierowi który dostarczy towar za pobraniem – odbierze w naszym imieniu od Ciebie zapłatę. Firmy
ta nie będą wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest
obowiązkowe 2. Dane zbierane automatycznie Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej,
automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ
przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Jeżeli kontaktujesz się z nami za pomocą strony
internetowej , poczty email lub telefonu i przekazujesz nam swoje dane osobowe ( imię nazwisko,
adres email, nr. telefonu) będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizowania transakcji zakupu
bądź do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania po uprzednim udzieleniu zgody.
Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych??
1. Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy
zmianie lub zdezaktualizowały się.
2. Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli
usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie
do ich przechowywania.
4. Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa
danych osobowych - wyrażanie lub wycofanie zgód.
4.1 Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez P.P.U.H.NIRO Sp. z o.o. w okresie wykonywania
Usług w zależności od uzyskanej zgody.
4.2. P.P.U.H.NIRO Sp. z o.o. usuwa Dane osobowe Klienta oraz ich kopie niezwłocznie po wpłynięciu
wycofania zgody
5. Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania danych:- na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania
Państwa danych w tym celu.
6. Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą
Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym
przez Państwa celu.
7. W każdej chwili mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem
dowolnego kanału komunikacyjnego:

a. Wysyłając informację o wycofaniu bądź udzieleniu zgody za pośrednictwem elektronicznej poczty
e-mail na adres:
– biuro@niro-bio.pl
- b.dulska@niro-bio.pl
- k.czornik@niro-bio.pl
b. Telefonicznie pod numerem:
– 34 356 00 05
c. Wysyłając wiadomość poprzez stronę sklepu (po zalogowaniu),
d. Wysyłając wiadomość na adres korespondencyjny:
P.P.U.H.NIRO Sp. z o.o. 42-283 Boronów ul. Dolna 4

