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POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJE OGÓLNE
STEAMTECH przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z naszych usług,
w tym odwiedzających stronę internetową www.steamtech.pl
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie. Przesyłając e-maila na adres mailowy Administratora
wyrażasz zgodę na dołączenie Twojego adresu poczty elektronicznej do listy kontaktów.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest STEAMTECH s.c Z.E. Filipczak
 kontakt z administratorem: STEAMTECH s.c Z.E. Filipczak. ul. Koziorożca 18A/2, 80-299 Gdańsk;
 kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@steamtech.pl
PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi
przepisami, w tym w szczególności z RODO tj. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) i przewidzianymi
w nich zasadami przetwarzania danych.
Zawarte w treści korespondencyjnej dane, w tym adres e-mailowy są przetwarzane przez Administratora w następujących
celach:
 w celu komunikacji z Tobą , w szczególności obsługi zapytań ofertowych, rozpatrzenia reklamacji dotyczących
produktów lub usług Administratora, lub innych celach wynikających z treści Twojej korespondencji, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. B) RODO;
 w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Tobą a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C) RODO;
 w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Ciebie określonych w RODO , w rozumieniu art. 6 ust.
1 lit. C) RODO;
 w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora
w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z Twoimi oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji
marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na
przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu
bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Udostępnione dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.
Przetwarzając dane, Administrator zapewnia zgodność ich przetwarzania zgodnie z właściwymi przepisami. Gdyby pomimo
stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych skutkujących ryzykiem naruszenia
praw i wolności osób fizycznych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) Administrator poinformuje o takim zdarzeniu organ
nadzorczy oraz osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.
ODBIORCY DANYCH
W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym
w szczególności dostawcom usług odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, kurierom, operatorom
pocztowym.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym
organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie
prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:
 przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
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PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym przez niego
pracownikiem, korzystając ze wskazanych w niniejszym dokumencie danych kontaktowych.
ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON
Serwis www.steamtech.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady
zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka
prywatności tam ustaloną.
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
Informujemy Cię również o tym, że na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu
internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką
Prywatności.
W serwisie steamtech.pl stosowane są pliki „cookies”. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich
danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce.
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. Cookies
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.
Pliki cookies wykorzystywane są do 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.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez
współpracujących z operatorem Serwisu partnerów w celu:
 Prezentowania treści multimedialnych, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube;
 Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in.
takich jak facebook.com, linkedin.com.
ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie
obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może
utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
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