
Polityka Prywatności serwisu www.eko-sanit.pl 

 Ochrona prywatności Użytkowników serwisu www.eko-sanit.pl jest dla Eko-Sanit Sp. z o.o. sp.k. 
szczególnie ważna, z tego względu wprowadziliśmy wysokie standardy ochrony prywatności i dbałości 
o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych.  
 Użytkownikiem serwisu jest każda osoba fizyczna, która korzysta z usług elektronicznych dostępnych 
za pośrednictwem serwisu: newsletter, zapytanie ofertowe. 
 Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w serwisie www.eko-sanit.pl 
jest  Eko-Sanit Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą pod adresem ul. Piaskowa 23, 20-413 Lublin, NIP: 712-19-79-222, 
REGON: 430752000, KRS: 0000629536, zwana dalej Administratorem. 
 Celem Administratora jest należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych tzw. 
RODO (Rozporządzenie 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) (art. 13 ust.1-2). 
 
Korzystanie przez Użytkownika z usługi newsletter: 

Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe (adres e-mail) przetwarzane będą w celu okresowego 

wysyłania drogą mailową użytkownikom serwisu newslettera, czyli informacji o nowościach, promocjach, 

konkursach lub wydarzeniach związanych z działalnością Administratora na podstawie udzielonej nam zgody 

(art. 6 ust 1 lit. a RODO); Otrzymywanie newslettera można wyłączyć poprzez kliknięcie w "Wypisz" obok 

okna newslettera  na stronie głównej serwisu www.eko-sanit.pl; 

Korzystanie przez Użytkownika z usługi zapytanie ofertowe: 

Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe w formularzu zapytania  przetwarzane będą w celu 

udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i w zależności od treści zapytania w celu przedstawienia oferty 

oraz kontaktu w jej sprawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

Dodatkowo informujemy, że: 

1. Do danych osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane, np. firmy 

prawnicze, informatyczne, itp.) 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności przez Administratora;  

3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jego 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.; 

5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia 

usługi newsletter albo zapytanie ofertowe; 

6. Dane osobowe Użytkownika nie będą bez odrębnej zgody Użytkownika udostępniane innym odbiorcom 

danych osobowych, nie będą przekazywane do innego państwa oraz nie będą przetwarzane w formie 

profilowania; 

 

COOKIES (CIASTECZKA) 

Cookies, czyli tzw. "ciasteczka" to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, wysyłane do komputera użytkownika 

serwisu www.eko-sanit.pl  w celu identyfikacji i późniejszego ułatwienia korzystania z witryny. Nie są one 

szkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Oczywiście jest możliwe korzystanie z serwisu 

internetowego bez użycia plików cookies, ale dopiero po odpowiednim ustawieniu używanej przez 

Użytkownika przeglądarki internetowej. 

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Sesyjne pliki cookies są plikami 
ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu 



z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu 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. Stałe pliki cookies instalowane są 
w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą. 
Administrator informuje, że:  
a. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików cookies w urządzeniu końcowym 
Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących 
plików cookies w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka 
automatycznie blokowała obsługę plików cookies, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym 
zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 
cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu. 
b. ograniczenie stosowania plików cookies przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość 
świadczenia Usług w Serwisie. 
Pliki cookies zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez 
współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych. 
Pliki cookies można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, 
udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z serwisu. 
Dostęp do plików cookies przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator. 
Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może zmienić zasady 
dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.  
  

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych  
Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych 
Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące 
przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora 
systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane 
przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest 
ściśle ograniczony. 

 


