
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

Nicromet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., 43-512 Bestwinka, ul. Witosa 28 szanuje 
prywatność użytkowników korzystających ze swoich serwisów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

 

Korzystając z serwisów Nicromet Sp. Z o.o. Sp.k, akceptujesz zasady polityki prywatności. 

Wszelkie dane są w nich gromadzone przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, 
integralności i bezpieczeństwa informacji.  

Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów 
administracyjnych i statystycznych. 

Aby skutecznie chronić dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz 
kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania, przetwarzania informacji. Dostępu do 
danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które musza mieć do nich dostęp, aby je 
przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.  

Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki 
zamieszczane w serwisach Spółki Nicromet Sp. Z o.o. Sp. K. Dlatego zachęcamy po przejściu tych 
serwisów do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.  

Zgodnie z art. 173 prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików 
cookies. W związku z powyższym użytkownik tej strony może domyślnie ustawić w przeglądarce 
poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji 
plików cookies.  

ADMINISTRATOR 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nicromet sp. z o. o Sp. K. , 43-512 
Bestwinka, ul. Witosa 28.  

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE 

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz 
informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) 
przetwarzane są przez Administratora: 

– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Ci treści 
gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

– w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest 
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu 



analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych 
funkcjonalności i świadczonych usług, 

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą 
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 
polegający na ochronie swoich praw. 

Twoja Aktywność w Serwisie, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach 
systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania 
chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących 
systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w 
logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem 
usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na 
potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także 
w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest 
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu 
przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi do czasu 
wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Okres przetwarzania 
danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w 
przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.  

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia 
sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim Twoje dane 
przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując 
się z nami zgodnie z danymi kontaktowymi.  

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH  

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe 
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp 
do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze 
względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na 
danych osobowych były rejestrowane oraz dokonywane jedynie przez uprawnionych 
pracowników i współpracowników. 



Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne 
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków 
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie 
Administratora 

DANE KONTAKTOWE 

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail:info@nicromet.pl lub pisemnie na adres ul. 
Witosa  28, 43-512 Bestwinka. 

  

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI  

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja 
Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r. 

 

 
 
 

 
 


