Polityka prywatności
Korzystanie z Serwisu ROMER S.C. A. Ciura W. Ciura www.romerpp.pl jest możliwe jedynie
w przypadku akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie
z Serwisu oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności i używanie plików cookies. Brak
akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność opuszczenia Serwisu.
Właścicielem Serwisu jest ROMER S.C. A. Ciura W. Ciura w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Rejowska 99.
Udostępnianie Serwisu odbywa się w poszanowaniu prywatności Użytkowników. Ochrona danych
osobowych Użytkowników Serwisu i Klientów jest dla Firmy ROMER S.C. A. Ciura W.Ciura
szczególnie istotna.
Administrowanie danymi osobowymi
ROMER S.C. A. Ciura W. Ciura z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej ul. Rejowska 99 informuje, że
jest Administratorem podanych przez Państwa w formularzu kontaktowym danych osobowych.
Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie oznacza przekazanie
danych osobowych znajdujących się w formularzu.
Firma zbiera wyłącznie dane, które posłużą do świadczenia wybranej przez Państwa usługi,
udzielenia odpowiedzi na skierowane wystąpienie, w celach marketingowych związanych z
reklamą produktów i usług firmy, przekazanie informacji na temat oferty oraz archiwalnym
i statystycznym. Dane podawane przez Państwa w czasie wypełniania formularza chronione są za
pomocą SSL ( Secure Socket Layer).
Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba że
będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zostanie zawarta stosowna umowa
gwarantująca ochronę Państwa praw i prywatności.
Modyfikacja lub usunięcie danych osobowych
Informujemy o przysługującym Państwu na podstawie Ustawy prawie dostępu do swoich danych,
ich modyfikowania oraz usuwania.
Dobra niematerialne
Wszelkie materiały, informacje, dane, układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone w Serwisie
korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1117 ze zm.). Zabronione
jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych
informacji w celach komercyjnych i bez uprzedniej, pisemnej zgody Właściciela Serwisu wrazz
określeniem ich zakresu.Wszelkiego rodzaju informacje udostępnione w niniejszym Serwisie mogą
być przez Użytkowników wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
Cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te nie służą identyfikacji
Użytkownika oraz dostosowaniu działania Serwisu do jego potrzeb. Nie przechowują one danych
Użytkowników. Na ich podstawie nie jest także ustalana tożsamość użytkownika.
Serwis może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka
zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies, umieszczonych przez ten Serwis
- a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Korzystając z ustawień
przeglądarki, Użytkownik w każdej chwili może zablokować umieszczanie, zablokować obsługę,
a także usunąć już umieszczone pliki cookies.
Strona www.romerpp.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

• sesyjne - przechowywane w przeglądarce internetowej do momentu opuszczenia serwisu,
bądź wyłączenia przeglądarki internetowej
• stałe - przechowywane w przeglądarce internetowej aż do ich usunięcia przez użytkownika.
Postanowienia dodatkowe
Serwis zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym
momencie, jednak zmiany te nie mogą ograniczać zakresu ochrony danych osobowych
Użytkowników. Wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę Polityki Prywatności,
która stanowi, iż Serwis nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych swoich
Użytkowników, zgromadzonych w bazie danych Serwisu.

