Polityka prywatności
Administratorem danych osobowych jest LUXIONA POLAND S.A. Jacentów 167, 27-580 Sadowie,
NIP: 661-10-05-142; Regon: 290579156 KRS nr 0000051064 Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział X
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawa prawna - Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest adwokat Paweł Szot prowadzący Kancelarię
Adwokacką Paweł Szot ul. Rawska 15, 96 – 100 Skierniewice, e-mail pawel@szot-adwokat.pl; telefon:
+48 46 832 71 38
Przetwarzanie
Twoich
danych
osobowych
będzie
następowało
w
celach
marketingowych, w tym w szczególności przesyłaniu newsletterów oraz innych informacji
handlowych, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się z żadnymi
konsekwencjami, jednak nie mamy wtedy możliwości przesyłania oczekiwanych przez Ciebie
informacji.
Państwa dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:
•

w celu dostosowania zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. W tym celu na
naszej stronie wykorzystywane są pliki cookies, które pozwalają na zapamiętywanie Państwa
preferencji dotyczących umieszczonych w witrynie treści, modyfikowanie ich wyświetlania
oraz ich aktualizowanie względem Państwa potrzeb i oczekiwań.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
•

konieczność realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia na Państwa
żądanie działań przed jej zawarciem. Podstawa ta odnosi się do danych zebranych poprzez
formularz kontaktowy, udostępniony na naszej stronie www. W tym przypadku podanie
danych osobowych jest niezbędne do realizacji na Państwa żądanie określonej czynności
zgodnie z wybraną tematyką zapytania, np. jeśli nie podacie nam Państwo adresu e-mail, nie
będziemy mogli udzielić Państwu odpowiedzi na przysłane zapytanie,

•

Państwa zgoda na przetwarzanie niektórych kategorii danych w określonym celu, np.
w procesie realizacji usługi,

•

konieczność realizowania prawnie uzasadnionych celów Administratora Danych, które
wyrażone są poprzez:
o

zarządzanie stroną www,
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o

dostosowaniem jej zawartości do Państwa potrzeb i oczekiwań,

o

zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych w cyberprzestrzeni.

Dane osobowe zbierane przez Nas (zakres danych):
a. Adres IP Użytkownika
b. Adres e-mail
Nie przekazujemy Twoich danych poza tern Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej
umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz
Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania serwisem, jak również
usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do czasu cofnięcia
Twojej zgody. Posiadasz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
Możesz zwrócić się do administratora danych z żądaniem dostępu do danych osobowych
dotyczących Twojej osoby, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych
danych. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie
możliwe), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane
przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.lenalighting.pl (np. na dysku
twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia
korzysta odwiedzający naszą stronę www). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także
historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-saciasteczka/
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies
za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo
ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.
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