Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników
Serwisu w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (”RODO”) oraz obowiązujące w zakresie danych osobowych
przepisy prawa krajowego.

W zakresie dotyczącym zarządzania serwisem oraz dotyczącym kontaktu z Użytkownikami serwisu –
Administratorem danych osobowych jest firma PIRO s.c. Bogumiła Wołowicz, Mariusz Galus, ul. Małopolska
4/6; 70-513 Szczecin.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług / zapytań ofertowych, na podstawie wyrażonej
przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1. lit. a RODO), do czasu złożenia przez Użytkownika rezygnacji lub
cofnięcia zgody na przetwarzanie;

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika z serwisem nklient.pl, przez
okres niezbędny do realizacji założonych przez Użytkownika spraw lub zapytań ofertowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji
uzasadnionych interesów,

PIRO s. c. szanuje prawo do ochrony danych dotyczących swoich Klientów oraz Gości odwiedzających
serwisy należące do niej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych, PIRO s. c. dba o ich
bezpieczeństwo i przywiązuje wagę do pozyskania i utrzymania zarówno Pracowników, jaki i Klientów oraz
Partnerów, a także do właściwego zabezpieczenia i ochrony ich danych.

PIRO s. c. podejmuje środki bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia utraty, nieupoważnionego dostępu,
użycia, zmiany oraz ujawnienia wszelkich danych jej powierzonych.

Firma PIRO s. c. zobowiązuje się do nieudostępniania i nieprzekazywania zebranych danych innym
podmiotom.

Dane gromadzone za pośrednictwem serwisu pochodzą od jej Użytkowników i są świadomie i dobrowolnie
przez nich przekazywane. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail oraz kontaktowy numer
telefonu. Zbierane dane ograniczone są do niezbędnego minimum potrzebnego do świadczenia usług na
najwyższym poziomie i mogą być przetwarzane w zakresie odpowiedzi na zapytania, informowania klientów
o oferowanych produktach i usługach.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych z nim związanych. Ujawnianie, udostępnianie oraz
sprzedaż danych nie jest przedmiotem polityki PIRO s. c.

Dane Użytkowników są przechowywane w bazach danych PIRO s. c., która utrzymuje odpowiednie
zabezpieczenia w celu ochrony poufności, bezpieczeństwa i integralności danych Użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili możne zaktualizować swoje świadomie i dobrowolnie przekazane dane lub
wyrazić brak zgody na ich przetwarzanie, wysyłając maila na adres kontakt@nklient.pl. Dołożymy wszelkich
starań, aby spełnić każdą prośbę.

