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POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Deklaracja ochrony prywatności 

MP MAJSTER-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mienia 291, 05-319 Cegłów, 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 

0000911924 (dalej pod nazwą „MP MAJSTER-POL”) zdaje sobie sprawę z tego, jak istotnym zagadnieniem jest 

bezpieczeństwo prywatnych danych Użytkownika uzyskiwanych podczas korzystania z naszej strony 

internetowej. Ochronę danych osobowych Użytkownika traktujemy bardzo poważnie. Z tego też powodu 

chcielibyśmy, byście się dowiedzieli, jakie dane są zachowywane, a jakie nie. Niniejsza deklaracji ochrony 

prywatności zawiera informacje o podejmowanych przez nas środkach bezpieczeństwa.  

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 

Podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z naszych stron internetowych z wyjątkiem sytuacji, 

w których może okazać się to konieczne do dostarczenia żądanego produktu czy realizacji żądanej usługi. O ile 

nie zaznaczono inaczej w poniższych rozdziałach, podstawa prawna do obsługi danych osobowych Użytkownika 

wynika z faktu, że takie postępowanie jest konieczne, aby umożliwić prawidłowa funkcjonalność strony 

internetowej. 

Dane osobowe gromadzone są jedynie wtedy, gdy Użytkownik udostępnia je podczas rejestracji, wypełniania 

formularzy, przesyłając pocztę elektroniczną, w zamówieniach na produkty lub usługi, w zapytaniach                                              

o zamawiane materiały oraz w podobnych sytuacjach, w których Użytkownik zdecydował się przekazać takie 

informacje MP MAJSTER-POL. 

Baza danych wraz z jej zawartością pozostaje w MP MAJSTER-POL. Dane osobowe Użytkownika nie zostaną 

przekazane przez nas lub naszych przedstawicieli do wykorzystania w jakiejkolwiek formie stronom trzecim, 

chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będą tego wymagały przepisy prawa. 

Pliki cookie 

Niniejsza Strona internetowa korzysta z tzw. „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane 

w pamięci Twojego urządzenia za pośrednictwem przeglądarki. Przechowują one pewne informacje (np. 

preferowany język lub ustawienia strony), które Twoja przeglądarka może (w zależności od czasu 

przechowywania pliku cookie) przesłać ponownie podczas następnej wizyty na naszej stronie. 

Nasza strona korzysta z następujących rodzajów plików cookies: 

• Pliki cookies sesyjne- do zachowania sesji użytkownika, sprawdzania stanu zalogowania, aktywności 
pomiędzy podstronami, rozpoznania nowego i powracającego użytkownika, dostosowania szablonu 
witryny do rodzaju przeglądarki internetowej i szerokości ekranu. Są to pliki tymczasowe, 
przechowywane w przeglądarce użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. 
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• Pliki cookies stałe - pliki wykorzystywane przez statystyki witryny oraz w celu zachowania preferencji 
użytkownika. Pliki pozostają w przeglądarce użytkownika przez określoną liczbę dni lub do momentu ich 
ręcznego usunięcia przez użytkownika ze swojej przeglądarki internetowej. 

• Pliki cookies firm trzecich - stosowane w mapach dojazdu Google i Google Analytics, wtyczkach 
społecznościowych, prezentowanych filmach instruktażowych 

 

Wchodząc na naszą stronę internetową, Twoja przeglądarka przeniesie pewne dane do naszego serwera 

www. Jest to wykonywane ze względów technicznych i konieczne, aby udostępnić wymagane informacje. Aby 

ułatwić dostęp do strony internetowej, następujące dane są zbierane, wykorzystywane i przez krótki czas 

przechowywane: 

1. adres IP 

2. data i godzina dostępu 

3. różnica strefy czasowej do czasu Greenwich Mean Time (GMT) 

4. oglądana treść (konkretna strona) 

5. status kodu dostępu/HTTP 

6. przekazana objętość danych 

7. strona żądająca dostępu 

8. przeglądarka, ustawienia językowe, wersja systemu operacyjnego i przeglądarki 

 

 

Ponadto, aby chronić nasze uzasadnione interesy, przechowujemy te dane przez ograniczony okres 

czasu. Dzięki temu możemy śledzić dane osobowe w przypadku próby lub dokonania nieautoryzowanego 

dostępu do naszych serwerów. 

 

Większość przeglądarek jest skonfigurowana w sposób umożliwiający automatyczną akceptację plików 

cookie. Można jednak wyłączyć przechowywanie plików cookie lub tak skonfigurować przeglądarkę, by przed 

akceptacją cookie informowała o tym Użytkownika. Brak akceptacji plików cookie może spowodować brak 

możliwości korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej. Aby zmienić ustawienia w swojej 

przeglądarce proponujemy zajrzeć na poniższe strony: 

• Dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-
allow-cookies 

• Dla przeglądarki Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

• Dla przeglądarki Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

• Dla przeglądarki Opera: http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html 

• Dla przeglądarki Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL 

  

Informacje na temat plików cookies można znaleźć również pod tym 

adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko 

Na stronie znajdują się odnośniki do stron naszych partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za 

politykę plików cookies na tychże stronach. Należy zapoznać się z ich oddzielnymi informacjami na temat cookies. 

  

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
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Informacje dotyczące praw 

Następujące prawa są dostępne zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych: 

• Prawo do informacji o danych osobowych przechowywanych przez nas; 

• Prawo do żądania korekty, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania danych osobowych; 

• Prawo do sprzeciwu przetwarzaniu z powodu naszego uzasadnianego interesu, interesu publicznego lub 
profilowania, chyba, że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne i uzasadnione względu, które mają 
wyższość nad osobistymi interesami, prawami i wolnościami, lub że takie przetwarzanie odbywa się w celu 
stwierdzenia, dokonania lub obrony roszczeń prawnych; 

• Prawo do przenoszenia danych; 

• Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych; 

• W dowolnym momencie można wycofać zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich 
danych osobowych.  

 

Kontakt 

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw, prosimy o przesłanie wniosku na adres: 

piecyk@majsterpol.pl 

Przechowywanie danych 

Dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas konieczny do realizacji usługi żądanej przez Użytkownika 

lub przez czas, na który Użytkownik wyraził zgodę, z wyjątkiem sytuacji, w których prawo przewiduje inaczej (np. 

w związku z toczącym się postępowaniem sądowym). 

Bezpieczeństwo 

MP MAJSTER-POL stosuje techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych 

Użytkownika przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych. Nasze procedury 

bezpieczeństwa są stale ulepszane w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne. 

Zmiana Polityki Prywatności 

Oświadczenie o prywatności może być od czasu do czasu aktualizowane. Aktualizacje Oświadczenia  

prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Zalecamy regularne odwiedzanie strony, aby być 

na bieżąco informowanym o możliwych aktualizacjach. 

   

Data sierpień 2021 r. 

 


