
Polityka prywatności serwisu www Miko Szymczak Michał

1. Informacje ogólne 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych  przez  Użytkowników  w  związku  z  korzystaniem  przez  nich  z  usług
oferowanych przez firmę Miko Szymczak Michał. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest :
Miko Szymczak Michał  z siedzibą w Tychach przy ul. Wąskiej 3 
NIP: 646 256 56 10  Regon: 240344340 

3.  W  trosce  o  bezpieczeństwo  powierzonych  nam  danych  opracowaliśmy  wewnętrzne
procedury  i  zalecenia,  które  mają  zapobiec  udostępnieniu  danych  osobom
nieupoważnionym.  Kontrolujemy  ich  wykonywanie  i  stale  sprawdzamy  ich  zgodność  z
odpowiednimi  aktami  prawnymi  -  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych,  ustawą  o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach,  w których  przepisy  prawa  upoważniają  Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy.

5.   Dane osobowe pozyskiwane są poprzez otrzymywanie  dobrowolnie  wysłanych przez
Użytkowników wiadomości e-mail na nasz adres e-mail podany na stronie.

6.  Dane  osobowe  pozostawione  w  serwisie  nie  zostaną  sprzedane  ani  udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

7.  Użytkownik  ma  praw  do  modyfikacji  i  zaprzestania  przetwarzania  swoich  danych  w
dowolnym momencie poprzez wyrażenie żądania ich modyfikacji lub usunięcia. 

8. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu przedstawienia oferty handlowej
produktów  (na  prośbę  Użytkownika),  wystawienia  Faktury  VAT  oraz  przesłania
zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może  wpłynąć  rozwój  technologii  internetowej,  ewentualne  zmiany  prawa  w  zakresie
ochrony  danych  osobowych  oraz  rozwój  naszego  serwisu  internetowego.  O  wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. Firma Miko  będzie jednocześnie unikać gromadzenia danych osobowych, które nie są
przydatne dla przedstawienia oferty (na życzenie Użytkownika), oraz realizacji zamówienia,
wysyłki i wystawienia Faktury VAT.



11. Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam swoich danych osobowych
bez zgody i nadzoru rodzica lub opiekuna.

12. Firma Miko dokona wszelkich starań aby Państwa dane osobowe były w odpowiedni
sposób zabezpieczone poprzez stosowanie zabezpieczeń ochrony fizycznej,  odpowiednie
środki ochrony technicznej i informatycznej.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Miko Szymczak Michał
43-100 Tychy, ul. Wąska 3
NIP: 646 256 56 10, , REGON: 240344340 

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych:
Michał Szymczak
michal@reklamy.sklep.pl


