POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Informacje ogólne: Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i
ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z
korzystaniem przez nich z usług kontaktowych poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Grani Mar
Grzegorz Kępisty z siedzibą w ul. Modra 40, 71-220 Szczecin, NIP: 8511883884
REGON: 8109538073.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy
wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej
przez Użytkownika.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach w następujący
sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu
informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
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. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane
przez Grani Mar. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności
oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co
któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.
11. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną: strona granimar.pl
pełni funkcję informacyjną (zawiera wszystkie informacje dotyczące zakresu
działalności i usług firmy Grani Mar), do usług domeny wliczamy newsletter,
formularz kontaktowy oraz formularz do realizacji wycen, które Użytkownik wypełnia
dobrowolnie.
12. Dane osobowe i pozostałe dane zawarte w wyżej wymienionych formularzach są
przekazywane przez Użytkownika dobrowolnie i są przechowywane i
wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę w celu obsługi klienta zgodnie z
zakresem funkcjonalności wymienionych formularzy. Dane przechowywane są
bezterminowo. Użytkownik ma prawo zrezygnować z przechowywania jego danych
osobowych i pozostałych danych przez Usługodawcę.

13. Każdy Użytkownik może zrezygnować z przechowywania jego danych osobowych
- które będą wykorzystywane przez GraniMar do kontaktu ofertowego drogą
mailową – poprzez wysłanie maila rezygnacyjnego na adres www.biuro@granimar.pl
14. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z
usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania
i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego
Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują
wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i
chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

