
Postanowienia ogólne 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony 

internetowej http://montazrolety.pl/ jest  

Montaż Rolety 03-810 Warszawa, ul. Gocławska 9A/21. 

Dane osobowe Użytkowników strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  (Dz. 
U. z 2018, poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których 
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są 
przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i 
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie 
poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz 
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej 
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

  

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi strona internetowa http://montazrolety.pl/ i w 

jaki sposób może je wykorzystywać? 

Strona internetowa http://montazrolety.pl/ będzie wykorzystywała (jak również zbierał 

informacje) o swoich Klientach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do 
świadczenia usług na najwyższym poziomie. W tym między innymi: informowanie swoich 
Klientów o oferowanych przez naszą stronę produktach i usługach. Żadne z powyższych 
informacji nie będzie przekazywana osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do 
wykonania zamówienia/usługi etc.  

 W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularza zamówień 

realizowanych na stronie http://montazrolety.pl/? 

Nasz serwis korzysta z formularza kontaktowego, który to umożliwia naszym Klientom 
złożenie zamówienia na informacje, produkty i usługi. Formularz ten pozwala na zbieranie 
informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób (takich jak adresy poczty 
elektronicznej użytkowników). Informacje, które pochodzą z formularzy zamówień są 
wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz 
materiałów promocyjnych. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do 
nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to niezbędne (np. w przypadku konieczności 
potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania 
od nas listów elektronicznych; patrz poniżej: sekcja Wybór opcj i/rezygnacja z naszych 
usług. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi 
kontaktu, kiedy jest to konieczne. 

  

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich 

Strona internetowa http://montazrolety.pl/ nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na 

temat wieku swojej społeczności - odbiorców i użytkowników list e-mailingowych. 
Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej 
użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień/wysyłania informacji o naszej 
firmie oraz materiałów promocyjnych. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych 
informacji, przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.  
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Zabezpieczenia 

Strona internetowa http://montazrolety.pl/ zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, 

mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, 
niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie 
informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i 
zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu 
zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w 
rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko 

ograniczona liczba uprawnionych pracowników http://montazrolety.pl/ na zasadach 

zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz pozostałymi 
przepisami prawa. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane ponieważ jest to 

niezbędne do wykonania umowy zawartej z http://montazrolety.pl/ lub wykonania prawnie 

uzasadnionych interesów http://montazrolety.pl/, dla celów:  

a)      obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas Państwo kierują   

b)      kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwo lonymi 
działaniami informacyjnymi i marketingowymi  

c)      umożliwienia kontaktowania się z Państwem w celu związanym ze świadczeniem 
usług i sprzedażą towaru 

d)      zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Państwu 
drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO). 

Państwa dane osobowe mogą być pozyskiwane za pomocą formularza kontaktowego 
wypełnianego na stronie internetowej, jak również w kontaktach bezpośrednich.  

 
W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?  
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. Prosimy w tym celu o kontakt mailowy na 
adres: kontakt@montazrolety.pl. 

    W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

  

  

Kontakt 

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony 
prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią 
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kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres mailowy:  
kontakt@montazrolety.pl. 
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