POLITYKA PRYWATNOŚCI
Poniższy dokument określa Politykę Prywatności stron internetowych www.moto-moto.net.pl i
www.kawasaki.moto-moto.net.pl.
Administrator szanuje prawo Użytkownika do prywatności oraz dba o ochronę danych osobowych,
w związku z czym stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji
w prywatność Użytkownika osób trzecich. Wszelkie rejestracje danych Użytkowników służą
ułątwieniu kontaktu z Użytkownikiem w sprawach usług, produktów i wydarzeń oferowanych
przez Administratora. Udostępnianie danych osobowych nie jest wymagane do przeglądania treści
Serwisu.
§1
Serwis zbiera informacji o Użytkowniku i jego zachowaniu w następujący sposób:
1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
2. poprzez zapisywanie w Urządzeniach tzw. "ciasteczek" (pliki Cookies).
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
§2
Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
1. Administrator – MOTO-MOTO; Widora Plus Daromiła Wawrzyniak, NIP: 727-161-77-67
REGON: 472179921, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje
dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika;
2. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta
z Serwisu;
3. Formularz zapytań – elektroniczny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający
Użytkownikowi skontaktowanie się z Administratorem,
4. Newsletter

–

biuletyn

elektroniczny

rozsyłany

za

pomocą

wiadomości

e-mail

do Użytkownika, zawierający informacje związane z treściami, których dotyczy Serwis;
5. Serwis – strona internetowa lub aplikacje działające w domenie www.moto-moto.net.pl i
www.kawasaki.moto-moto.net.pl.
6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje
dostęp do Serwisu;
7. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone
usługi drogą elektroniczną, lub z którym może być zawarta umowa o świadczenie usług
drogą elektroniczną.

§3
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
2. Administrator dokonuje rejestracji danych osobowych następujących rodzajów:
a) rejestracja danych do Newslettera,
b) rejestracja danych identyfikujących osobę wypełniającą formularz zapytań.
3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza zapytań poprzez podanie wymaganych danych
osobowych.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnej
rejestracji, tj.:
a)

w przypadku rejestracji danych do Newslettera – dane podane w formularzu

rejestracyjnym przetwarzane są w celu wysyłania wiadomości e-mail z informacjami o
usługach, produktach i wydarzeniach oferowanych przez Administratora i mogą być w
tym celu przekazane zewnętrznemu podmiotowi obsługującemu proces wysyłania
wiadomości w ramach Newslettera (portale do obsługi newsletterów); zarejestrowanie się
do Newslettera (wypełnienie formularza) oznacza również możliwość wykorzystania
podanych

danych

do wysyłania

zamówionych

materiałów

promocyjnych/marketingowych; chroniąc prywatność Użytkownika, Administrator
udostępnia możliwość rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości;
b)

w przypadku rejestracji danych identyfikujących osobę wypełniającą formularz

zapytań – dane podane w formularzu zapytań służą udzieleniu odpowiedzi na zadane
pytanie.
5. W formularzu rejestracyjnym do Newslettera należy podać adres e-mail.
6. W formularzu zapytań należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
7. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych
dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne.
8. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie
danych.
§4
[Pliki Cookies]
1. Administrator pobiera dane dotyczące Użytkownika stosując pliki Cookies – informacje te mają
charakter anonimowy.
2. Pliki Cookies zbierane są przez Administratora w celu ustalenia informacji (treści)
poszukiwanych przez Użytkowników w Serwisie, a także w celu dostosowania zawartości Serwisu
do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz w celu optymalizacji korzystania z Serwisu, w

szczególności poprzez umożliwienie rozpoznania Urządzenia stosowanego przez Użytkownika i
odpowiednie wyświetlenie strony internetowej.
3. Ponadto, pliki Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celach tworzenia statystyk,
które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z niego, co umożliwia
ulepszanie jego struktury i zawartości.
4. W ramach Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies:
a)

„sesyjne” (session Cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są

w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
b)

„stałe” (persistent Cookies) – pliki Cookies, które przechowywane są w Urządzeniu

Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Pliki Cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu. W żaden sposób nie niszczą
systemu w Urządzeniach Użytkownika, ani nie wpływają na sposób działania Urządzeń, w
szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w Urządzeniach Użytkownika ani w
oprogramowaniu zainstalowanym na tych Urządzeniach. Pliki Cookies nie służą identyfikacji
konkretnego Użytkownika – na ich podstawie Administrator nie ustala tożsamości Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.
7. Informacje zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania Użytkowników
w Serwisie, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości
Serwisów, mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym
celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej
stronie.
§5
[Przechowywanie i zabezpieczenie danych]
1. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są w czasie korzystania z Serwisu oraz po tym
czasie w zakresie niezbędnym do zapewniania Użytkownikowi korzystania z Newslettera lub
kontaktu z klientem w związku z jego zapytaniem.

2. Okazjonalnie mogą być wykorzystywane do badania rynku, śledzenia danych o sprzedaży,
informowania o produktach lub usługach przed Administratora lub przekazywane do firm
współpracujących z Administratorem aby umożliwić realizację usług na rzecz Użytkownika.
3. Za zgodą Użytkownika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach
danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora.
4. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie
przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
5. Administrator nie sprzedaje danych osobowych dotyczących Użytkowników Serwisów osobom
trzecim. Może wykorzystywać gromadzone informacje w celu kontaktu z Użytkownikami.
6. Administrator może wykorzystać dane kontaktowe przekazane przez Użytkownika
7. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich
przepisów prawa,
b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa,
jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
c) Innym podmiotom, także spoza Unii Europejskiej – w przypadku gdy jest to konieczne
dla realizacji usług lub dostawy produktów przez te podmioty,
d) w szczególnych przypadkach wymagających ujawnienia danych dla ochrony praw,
własności, bezpieczeństwa Administratora lub innych osób lub podmiotów.
§6
[Zmiana danych osobowych]
1. Użytkownikowi przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekty oraz
aktualizacji danych w drodze komunikacji elektronicznej z Administratorem lub poprzez
edycję danych Konta Użytkownika,
b) żądania czasowego lub stałego zaprzestania przetwarzania danych osobowych
lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
c) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2. Żądania czynności wskazanych w p. 1 należy dokonywać przez bezpośredni kontakt z
Administratorem poprzez adres marta@moto-moto.net.pl.

§7
[Odnośniki do stron zewnętrznych]
Serwis może zawierać odnośniki (linki) do innych, zewnętrznych stron internetowych,
utrzymywanych przez podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści,
produkty lub usługi oferowane na zewnętrznych stronach internetowych. Niniejsza Polityka
Prywatności nie ma zastosowania do żadnych danych osobowych, które są zbierane przez strony
internetowe zarządzane przez podmioty trzecie.
§8
[Zmiany Polityki Prywatności]
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej
Polityki

Prywatności

Serwisu.

Zmiana

Polityki

Prywatności

obowiązuje

od

chwili

jej umieszczenia na stronie internetowej.
§9
[Kontakt z Administratorem]
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie Polityki Prywatności prosimy o
kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta@moto-moto.net.pl.

