
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać 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), zwane dalej RODO.

W świetle powyższego przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności zgodna z RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane 

osobowe, jest firma AIRCOOL Paweł Senderak z siedzibą w Wałbrzychu (58-304) 

przy ul. Ignacego Daszyńskiego 11C, NIP 6141424662, Regon 891098262,  

1.e-mail: biuro@air-cool.pl , zarejestrowana w CEiDG.

Dane osobowe

Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny 

w przypadku wysłania zapytania poprzez Formularz kontaktowy:

→ imię

→ e-mail

→ telefon

→ inne dane kontaktowe podane przez Użytkownika w treści wiadomości.

Jakie masz uprawnienia wobec firmy AIRCOOL Paweł Senderak w zakresie przetwarzanych 

danych?

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich 

poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 

W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@air-cool.pl 

Jak wykorzystujemy dane:

Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu 

przysyłania odpowiedzi na zapytanie wysłane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza 

kontaktowego.
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Administrator informuje, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji 

umów sprzedaży, oraz w procesie reklamacji w związku z czym mogą być przekazywane firmom 

kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do 

Użytkowników.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma AIRCOOL Paweł Senderak 

zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania 

spełnienia wymagań prawnych, w celu umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Dbamy o bezpieczeństwo danych. Co to jest certyfikat SSL?

Certyfikat SSL to tak jakby cyfrowy paszport potwierdzający poświadczenia jego posiadacza do 

prowadzenia działalności w Internecie. Gdy użytkownicy Internetu wysyłają informacje, takie jak 

swoje imiona i nazwiska, adresy i numery kart kredytowych, do witryny zabezpieczonej certyfikatem

SSL, ich przeglądarki weryfikują certyfikat cyfrowy odbiorcy przed ustanowieniem szyfrowanego 

połączenia. Ten proces ma na celu ochronę informacji przed podglądem z zewnątrz w trakcie 

przesyłania ich do i z witryny posiadacza certyfikatu. 

Polityka Cookies w firmie AIRCOOL Paweł Senderak

Poniższe informacje dotyczą firmowych stron www prowadzonych przez firmę AIRCOOL Paweł 

Senderak i zamieszczonych w domenie wixsite.com.

Pliki cookies (po polsku ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez 

przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku 

cookies mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Dzięki tym 

informacjom strona „wie”, w jaki sposób z niej korzystasz, i może np. dostosować do tego sposobu 

wyświetlane treści lub zaoferować Ci pomoc.

Stosowane na naszych stronach pliki cookies wykorzystywane są w celu:

tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób 

wykorzystywany jest nasz serwis – pozwala nam to stale udoskonalać strukturę i zawartość stron, 



by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów; 

więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google 

Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności optymalizacji naszych stron internetowych 

pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby odwiedzające te strony – 

dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli je poprawnie i czytelnie;

mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie treści i form 

reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej 

informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na 

stronie: https://support.google.com/adwords#topic=3119141 zapamiętania, czy dany użytkownik 

wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych treści) bądź też jej nie wyraził.

Za pomocą technologii cookie zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach 

służące do poprawy wygody korzystania z serwisu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Nie 

zbieramy żadnych danych identyfikujących użytkowników jako osoby lub klientów firmy AIRCOOL 

Paweł Senderak.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Nie zbieramy żadnych danych identyfikujących użytkowników jako osoby lub klientów firmy 

AIRCOOL Paweł Senderak.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies, ale w każdej 

chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące tych plików w opcjach swojej przeglądarki.

Spółka oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom oraz innym osobom 

fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. Wszystkie 

zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na nasz adres: 

biuro@air-cool.pl 
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