Deklaracja ochrony danych
Cieszy nas Pana/i zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Pana/i sfery prywatności jest
dla nas ważna. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje o sposobie traktowania Pana/i danych.
Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Odwiedziny naszej strony są możliwe bez podawania danych na temat swojej osoby. Zapisujemy
jedynie niezidentyfikowane dane dostępu, jak np. nazwa Pana/i dostawcy usług internetowych, strona
internetowa, z której Pan/i przeszedł/ przeszła na naszą stronę, czy też nazwa żądanego pliku. Dane
te są analizowane wyłącznie w celu ulepszenia naszej oferty i nie umożliwiają one identyfikacji Pana/i
osoby.
Dane osobowe są zbierane tylko, gdy Pan/i dobrowolnie ich nam udzieli (np. w ramach zapytania
o kontakt lub zapisania się na nasz newsletter). Korzystamy z podanych przez Pana/ią danych bez
Pana/i oddzielnej zgody wyłącznie do zrealizowania takich celów, dla jakich dane zostały nam podane.
Po całkowitej realizacji celów, dla jakich Pan/i poda nam dane, Pana/i dane zostają zachowane do
dalszego z nich korzystania, a po upływie określonego w przepisach prawa podatkowego
i handlowego okresu dane zostają usunięte, o ile nie wyraził/a Pan/i wyraźnej zgody na dalsze
korzystanie z Pana/i danych. Przy zapisaniu się na newsletter Pana/i adres e-mail będzie używany do
własnych celów reklamowych do momentu, gdy zrezygnuje Pan/i z jego otrzymywania. Rezygnacja
jest możliwa w każdym momencie.
Użycie plików cookie
W celu uatrakcyjnienia odwiedzin na naszej stronie internetowej i umożliwienia korzystania
z określonych funkcjonalności używamy na różnych stronach tak zwanych plików cookie. Są to małe
pliki tekstowe, które zostają zapisane na Pana/i urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez
nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu Pana/i
przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Pana/i urządzeniu końcowym
i umożliwiają nam rozpoznanie Pana/i przeglądarki podczas następnych odwiedzin (tzw. stałe pliki
cookie).
Może Pan/i wprowadzić takie ustawienia przeglądarki, że będzie Pan/i informowany/a o dodaniu
plików cookie i każdorazowo decydował/a o akceptacji plików cookie lub wykluczy akceptację plików
cookie całkowicie lub w określonych przypadkach. W przypadku braku akceptacji plików cookie
funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.
Prawo dostępu
Przysługuje Panu/i prawo do bezpłatnego dostępu do zapisanych danych dotyczących Pana/i osoby, a
gdy ma to zastosowanie prawo do sprostowania tych danych, uniemożliwienia do nich dostępu, czy
też prawo do ich usunięcia.

Osoba do kontaktu w kwestiach ochrony danych
W przypadku pytań odnośnie zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Pana/i danych
osobowych, pytań odnośnie dostępów do danych, sprostowania, uniemożliwienia dostępu lub ich
usunięcia, jak też wycofania udzielonej zgody, uprzejmie prosimy o kontakt z:
Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
- Datenschutz Wolf-Hirth-Straße 2
73730 Esslingen
Nr telefonu 0711 / 93 134 - 0
Nr faksu 0711 / 93 134 - 140
Adres e-mail datenschutz@kiesel.com

