Polityka prywatnosci
Cookies (ciasteczka)

Niektore obszary serwisow nalezacych do MEGA Sp. z o.o. moga wykorzystywac cookies, czyli
male pliki tekstowe wysylane do komputera internauty identyfikujace go w sposob potrzebny do
uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies sa nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego uzytkownika i jego danych.
Warunkiem dzialania cookies jest ich akceptacja przez przegladarke i nieusuwanie ich z dysku.
Jezeli uzytkownik nie wyraza zgody na stosowanie plikow cookies moze je usunac i zablokowac ich
stosowanie przez przegladarke.
Serwis nie zbiera w sposob automatyczny zadnych informacji, z wyjatkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. ,,ciasteczka") stanowia dane informatyczne, w szczegolnosci pliki tekstowe, ktore
przechowywane sa w urzadzeniu koncowym Uzytkownika Serwisu i przeznaczone sa do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraja nazwe strony
internetowej, z ktorej pochodza, czas przechowywania ich na urzadzeniu koncowym oraz unikalny
numer.
W ramach Serwisu stosowane sa nastepujace rodzaje plikow cookies:
,,niezbedne" pliki cookies, umozliwiajace korzystanie z uslug dostepnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniajace pliki cookies wykorzystywane do uslug wymagajacych uwierzytelniania
w ramach Serwisu;
pliki cookies sluzace do zapewnienia bezpieczenstwa, np. wykorzystywane do wykrywania
naduzyc w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
,,wydajnosciowe" pliki cookies, umozliwiajace zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu;
,,funkcjonalne" pliki cookies, umozliwiajace ,,zapamietanie" wybranych przez Uzytkownika
ustawien i personalizacje interfejsu Uzytkownika, np. w zakresie wybranego jezyka lub
regionu, z ktorego pochodzi Uzytkownik, rozmiaru czcionki, wygladu strony internetowej itp.;
W wielu przypadkach oprogramowanie sluzace do przegladania stron internetowych (przegladarka
internetowa) domyslnie dopuszcza przechowywanie plikow cookies w urzadzeniu koncowym
Uzytkownika. Uzytkownicy Serwisu moga dokonac w kazdym czasie zmiany ustawien dotyczacych
plikow cookies. Ustawienia te moga zostac zmienione w szczegolnosci w taki sposob, aby blokowac
automatyczna obsluge plikow cookies w ustawieniach przegladarki internetowej badz informowac o
ich kazdorazowym zamieszczeniu w urzadzeniu Uzytkownika Serwisu. Szczegolowe informacje o
mozliwosci i sposobach obslugi plikow cookies dostepne sa w ustawieniach oprogramowania
(przegladarki internetowej).
Ograniczenia stosowania plikow cookies moga wplynac na niektore funkcjonalnosci dostepne na
stronach internetowych Serwisu.
Informacje dot. cookies (ciasteczek) dla danej przegladarki: FireFox, Chrome, Opera, Safari,
InternetExplorer.
Zasady przetwarzania danych osobowych

W zwiazku z wejsciem w dniu 25 maja 2018 roku w zycie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - RODO,
chcemy poinformowac Cie o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez MEGA Sp. z o. o.
Nasza intencja zawsze bylo i jest, aby ochrone prywatnosci naszych Klientow traktowac priorytetowo. W

Nasza intencja zawsze bylo i jest, aby ochrone prywatnosci naszych Klientow traktowac priorytetowo. W
tym celu podejmujemy wszelkie konieczne organizacyjne i techniczne srodki, aby przetwarzanie danych
osobowych odpowiadalo nie tylko wymogom prawnym, ale takze odzwierciedlalo najlepsze standardy w
zakresie ochrony danych osobowych.
Ponizej przedstawiamy podstawowe informacje zwiazane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
przez MEGA Sp. z o.o.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem danych osobowych jest MEGA Zaklad Produkcji Pojazdow Uzytkowych i Konstrukcji
Stalowych Sp. z o. o. z siedziba w Nysie (48-303), ul. Pilsudskiego 55, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Opolu, VIII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000196021, posiadajaca NIP
7542762431, REGON 532431627, o kapitale zakladowym w wysokosci 60.000,00 zlotych.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Panstwa dane osobowe bedziemy wykorzystywac w nastepujacych celach:
Zlozenia zamowienia na podstawie Panstwa zainteresowania nasza oferta (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. b RODO);
Na podstawie zamowienia z MEGA sp. z o. o. i w celu jego realizacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
W celach analitycznych [doboru uslug do potrzeb naszych klientow, optymalizacji naszych
produktow w oparciu takze o Panstwa uwagi na ich temat i Panstwa zainteresowanie, optymalizacji
procesow obslugi w oparciu o przebieg procesow obslugi sprzedazy i posprzedazowej w tym
reklamacji, itp.] bedacego realizacja naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
W celach archiwalnych (dowodowych) bedacych realizacja naszego prawnie uzasadnionego
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktow (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami bedacego realizacja
naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
W celu badania satysfakcji klientow bedacego realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu
okreslania jakosci naszej obslugi oraz poziomu zadowolenia naszych klientow z produktow i uslug
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

JAK DLUGO BEDZIEMY WYKORZYSTYWAC DANE?
Dane bedziemy wykorzystywac przez okres niezbedny do realizacji opisanych powyzej celow. W
zaleznosci od podstawy prawnej bedzie to odpowiednio:
czas trwania umowy,
czas wykonywania obowiazkow prawnych oraz czas, w ktorym przepisy prawa nakazuja nam
przechowywac dane, np. przepisy podatkowe,
czas, po ktorym przedawnia sie roszczenia wynikajace z umowy,

czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJA PANSTWO PRAWA?
Moga Panstwo zlozyc do naszej firmy wniosek o:
dostep do danych osobowych (informacje o przetwarzanych danych osobowych oraz kopie
danych),
sprostowanie danych, gdy sa one nieprawidlowe,
przeniesienie danych, w przypadkach okreslonych w RODO,
usuniecie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
moga Panstwo w dowolnym momencie wniesc sprzeciw wobec przetwarzania Panstwa danych,
jesli podstawa prawna wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjeciu
wniosku w tej sprawie jestesmy zobowiazani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
Maja Panstwo takze prawo wniesc skarge do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jezeli
uwazaja Panstwo, ze przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych moze byc wycofana w
kazdym czasie.
KOMU PRZEKAZUJEMY PANSTWA DANE?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczenstwa danych, Panstwa dane mozemy przekazac - oprocz
osobom upowaznionym przez Administratora danych - innym podmiotom, w tym:
o kurierom - w zakresie niezbednym do zrealizowania dostawy Produktu Kupujacemu
o dostawcom uslug/produktow IT - w zakresie niezbednym do zrealizowania danego celu
przetwarzania danych
o leasingodawcy - w przypadku Klienta, ktory korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu platnosci w
systemie ratalnym lub platnosci leasingowej Administrator udostepnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obslugujacemu powyzsze platnosci w Sklepie na zlecenie
Administratora w zakresie niezbednym do obslugi platnosci realizowanej przez Klienta
Szczegoly i wskazowki, jak wykonywac swoje prawa mozna uzyskac u administratora. W celu wykonania
swoich praw skieruj zadanie pod adres email: iod@mega-nysa.pl lub udaj sie do naszej siedziby: Nysa, ul.
Pilsudskiego 55. Prosze pamietac, ze przed realizacja Panstwa uprawnien bedziemy musieli
zweryfikowac Panstwa tozsamosc, czyli odpowiednio Panstwa zidentyfikowac.
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