Polityka Prywatności Serwisów Internetowych
Hard Ice Hard-Ice Sp. z o.o. Sp. K.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy stron internetowych w domenie hard-ice.pl i innych stron internetowych
prowadzonych przez lub na zlecenie Hard-Ice Sp. z o.o. Sp. K., na których została zamieszczona oraz w wersjach tych
serwisów dostępnych za pomocą telefonów komórkowych.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych osób korzystających z stron internetowych w domenie hadr-ice.pl jest Hard-Ice
Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą i adresem w Zaściankach, ul. Modrzewiowa 11. Dane przetwarzane są:
- w celach statystycznych (pliki cookie) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – jako cel własny realizowany przez administratora. Przechowywane będą do
ustania przyczyn biznesowych, których dane były przetwarzane, lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
- w celu komunikacji z klientami oraz potencjalnymi klientami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w celu prowadzenia
korespondencji elektronicznej. Przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia prowadzenia
korespondencji lub do ustania przyczyn biznesowych, których dane były przetwarzane, lub do czasu wniesienia
sprzeciwu.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy upoważnione z mocy przepisów prawa, firmy świadczące usługi
marketingu, dostawca hostingu, dostawca aplikacji CRM;
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi prowadzenie
korespondencji (dotyczy danych podanych w formularzach umieszczonych na stronie).
Pani/Pana dane nie są profilowane.

Pliki Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Hard Ice Hard-Ice Sp. z o.o. Sp. K. mogą wykorzystywać cookies, czyli małe
pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub
umorzenia danej operacji.
Pliki cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Zbierane dane

Podczas użytkowania stron internetowych należących do Hard-Ice Sp. z o.o. Sp. K., mogą być zbierane dane, które
przeglądarki udostępniają, czyli:
nazwa i wersja przeglądarki internetowej
ustawienia języka
strona odsyłająca
data i godzina wysłania żądania do serwera
IP z którego zostało wysłane żądanie
Adresy IP zbierane przez portal nie mają na celu identyfikacji użytkowników ani nie są nigdzie ujawniane.
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