POLITYKA PRYWATNOŚCI
FAGUMIT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WOLBROMIU
Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności, która zawiera informacje
dotyczące zbierania oraz wykorzystania danych osobowych osób odwiedzających naszą
witrynę internetową.
Na pierwszym planie wskazujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma
Fagumit sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu (32-340) przy ul. 1-go Maja 100. W sprawie
ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na
adres e-mail edyta.lysek@fagumit.com.pl.
Dane osobowe gromadzone za pomocą naszej witryny internetowej przetwarzamy ze względu
na nasz prawnie uzasadniony interes – tj. w celach statystycznych oraz w celu prowadzenia
marketingu bezpośredniego, o czym więcej będzie mowa w dalszej części niniejszego tekstu.
Takie przetwarzanie odbywa się w ramach podstawy określonej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Jakie dane gromadzimy? Dane zawarte w plikach cookie.
W ramach narzędzia Pixel Facebook korzystamy z plików cookie firmy Facebook, która
pozwala nam na zidentyfikowanie użytkownika Facebooka i następnie skierowanie do niego
indywidualnie reklamy. Dzięki plikom Cookie Facebooka mamy również dostęp do danych
statystycznych mówiących nam o skuteczności reklamy. Więcej informacji na temat plików
Cookie Facebooka znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/policies/cookies/
W ramach narzędzia Google Analytics korzystamy z ciasteczek firmy Google LLC. W ramach
narzędzia Google Analytics, w ciasteczku zapisany jest unikalny kod Twojego urządzenia.
Dzięki temu mamy dostęp do narzędzi statystycznych dotyczących Twoich odwiedzin na
naszej witrynie, długotrwałości wizyty oraz przeglądanych podstron. Więcej na temat danych
zbieranych
przez
Google
Analytics
znajdziesz
pod
adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Na naszej witrynie internetowej zamieszczamy również treści z serwisu Youtube, będącego
własnością Google LLC. Jeżeli odtworzysz takie nagranie Google LLC skorzysta ze swojego
ciasteczka, dzięki któremu nada Twojemu urządzeniu unikalny identyfikator oraz uzyska
informacje dotyczące konfiguracji Twojej przeglądarki, typu urządzenia itp. Nie
wykorzystujemy Cookies związanych z serwisem Youtube na nasze potrzeby. Więcej na temat
danych gromadzonych przy okazji korzystania z serwisu Youtube znajdziesz pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Jeżeli korzystasz z naszego formularza kontaktowego – gromadzimy dodatkowe jeszcze dane,
które sam nam udostępniasz. Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz w klauzuli
informacyjnej dostępnej przy okazji korzystania z formularza kontaktowego.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne dla
realizacji celu ich przetwarzania albo do czasu, w którym skutecznie zgłosisz sprzeciw –
w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Twoje dane, gromadzone w ramach naszej witryny internetowej udostępniamy firmie Google
LLC (dane gromadzone w ciasteczkach na potrzeby narzędzia Google Analytics) oraz firmie
Facebook Inc. (dane gromadzone w ramach narzędzia Pixel Facebook). Obie te firmy mają
siedziby poza granicami UE, jednak przekazanie Twoich danych jest możliwe w związku
z art. 45 RODO. Obie należą bowiem do programu Tarcza Prywatności UE-USA, w zakresie
którego Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r. potwierdziła prawidłowość ochrony
danych osobowych spółek uczestniczących w tym programie.
Informujemy Cię również o Twoich uprawnieniach: masz prawo dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych
osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie podejmujemy czynności zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
w szczególności profilowania. Zaznaczamy również, że nie musisz udostępniać nam danych
osobowych – wystarczy odpowiednio skonfigurować pliki Cookies w ramach Twojej
przeglądarki internetowej i wyłączyć ich obsługę na naszej stronie internetowej. Nie wiąże
się to z żadnymi konsekwencjami dla Ciebie – oprócz tego, że nie będziemy mogli
poinformować Cię o naszych produktach, promocjach i nie będziemy posiadali informacji
statystycznych na temat Twoich odwiedzin.

