Polityka prywatności sklepu: PROGRES – Narzędzia Profesjonalne
Naszym Klientom zapewniamy pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z
zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na
serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają
jedynie uprawnieni pracownicy sklepu. Dane administratora danych: administratorem
Państwa danych osobowych jest PHU PROGRES Maciej Szewczykowski z siedzibą
Inowrocław ul. Poznańska 275a , e-mail: biuro@progres-narzedzia.pl
Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do
swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Sklep nie
przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów
osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na
żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi
się postępowaniami.
Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Sklep internetowy
nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w
plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki
tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze
zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i
Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą
mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą
zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po
zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania
informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z
Witryny.Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję
przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach
odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego
Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na
temat:
- sesji Użytkownika,
- ostatnio oglądanych produktów,
- oddania głosu w ankiecie.
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane
do następujących podmiotów [dane partnerów, w tym tych, za pomocą których sklep
realizuje zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firmy
kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd.]. W takich
przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym
organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu
zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron
internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień
ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując
decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność.
Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te
strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

