POLITYKA PRYWATNOSĆI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 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), informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych jest Mart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
z siedzibą w Jawornik 663, 32-400 Myślenice, NIP: 6812059073, tel. 120 270 09 30,
e-mail: mart@mart.com.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
w szczególności do celów marketingowych (kontaktowania się z Państwem i przedstawiania
ofert);
b. art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. art. 6 ust. 1 pkt. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy
o rachunkowości i ustaw podatkowych;
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie
usług IT, logistyki, księgowości, specjalistycznych oprogramowań. Odbiorcami mogą być także banki
i podmioty świadczące obsługę prawną.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia
Umowy. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia
Umowy.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy, a
po tym czasie do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
POLITYKA COOKIES
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do polepszenia standardu
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest zarządzający Serwisem

Mart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
z siedzibą pod adresem 32-400 MYŚLENICE, Jawornik 663
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika
Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać
loginu i hasła;
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne”
są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach takich plików lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług
dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o
sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych
przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np.
w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom
treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. Domyślne ustawienia oprogramowań służących do przeglądania stron
internetowych (przeglądarek internetowych) dopuszczają najczęściej
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej
przeglądarki dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika

Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w instrukcjach dla oprogramowania do przeglądania
stron internetowych (przeglądarki internetowej).
7. Ograniczenia zastosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu lub wręcz
uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

