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Administrator oświadcza i zapewnia, że podane przez Użytkownika dane osobowe będą przez niego
przechowywane i wykorzystywane z należytą starannością zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa.
Gromadzenie danych
Z naszego serwisu korzystać można bez podawania swoich danych osobowych. Podanie danych
osobowych nie jest warunkiem korzystania z naszej strony internetowej za wyjątkiem sytuacji, w
których może okazać się to konieczne do dostarczenia żądanego produktu . W trakcie gdy Użytkownik
korzysta z naszego serwisu, na serwerach zostają zapisane dane służące różnorakim celom związanym
z bezpieczeństwem. Dane te mogą zawierać nazwę dostawcy usług internetowych Użytkownika, adres
strony, z której nastąpiło odwołanie do naszej strony, adresy stron, do których nastąpiły odwołania z
naszego serwisu oraz adres IP Użytkownika. W określonych odstępach czasu dane te wykorzystywane
są do celów statystycznych. Zachowana jednak zostaje anonimowość wszystkich Użytkowników, co
uniemożliwia ich identyfikację. W przypadku, gdy dane osobowe przekazywane są stronom trzecim w
celu dostarczenia żądanych produktów lub realizacji żądanych usług, jak również w innych celach, dla
których Użytkownik udzielił upoważnienia, wykorzystywane są środki techniczne oraz organizacyjne
gwarantujące przestrzeganie odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych.
Gromadzenie i przetwarzanie danych
Dane osobowe gromadzone są jedynie wtedy, gdy Użytkownik udostępnia je podczas rejestracji,
wypełniania formularzy, przesyłając pocztę elektroniczną, w zamówieniach na produkty lub usługi, w
zapytaniach o zamawiane materiały oraz w podobnych sytuacjach, w których Użytkownik zdecydował
się przekazać takie informacje firmie.
Informacje, które Użytkownik udostępnia przez Stronę, są zbierane przez spółkę Chemi Kam . Może
ona gromadzić dane osobowe, takie jak:
imię i nazwisko użytkownika,
jego adres email oraz
inne dane, na które użytkownik wyraził zgodę.

Cel wykorzystania danych
Gromadzone dane będą wykorzystane jedynie w celu dostarczenia Użytkownikowi żądanych
produktów , lub też w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem przypadków, w
których prawo przewiduje inaczej.

Prawo do dostępu i wprowadzania poprawek

Użytkownik ma prawo przeglądać i korygować wszelkie dane osobowe przechowywane w naszym
systemie jeśli uważa, że mogą one być nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy wysłać
wiadomość e-mail na adres podany w stopce lub skontaktować się z pracownikiem spółki Chemi Kam
Prawo do wycofania zgody
Użytkownik ma prawo wycofać w dowolnym momencie zgodę na przyszłe wykorzystanie jego danych
osobowych. Podobnie jak w sytuacji opisanej powyżej wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres
podany w stopce lub skontaktować się z pracownikiem Chemi Kam.
Przechowywanie danych
Dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas konieczny do realizacji usługi żądanej przez
Użytkownika, lub przez czas, na który Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem sytuacji, w których
prawo przewiduje inaczej (np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym)
Pliki Cookie
serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem
zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do
nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
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 plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.

