POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne
1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
zgodnie z 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 („Rozporządzenie RODO”).
2. Administratorem danych osobowych Klientów (tj. osób odwiedzających stronę www.ab-lab.pl oraz korzystających z usług
będących w ofercie AB-LAB) jest firma AB-LAB Beata Barkowska ul. Kirasjerów 10/16 04-072 Warszawa wpisana do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 764-170-25-67 REGON: 380201215, kontakt: e-mail
kontakt@ab-lab.pl, tel. +48 500 640 519.
3. Odwiedzając stronę www.ab-lab.pl oraz kierując do AB-LAB korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną,
Klient akceptuje zasady niniejszej Polityki Prywatności.
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane
osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla określonych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.
II. Zakres, cel zbierania oraz okres przechowywania danych
1. Administrator przetwarza niezbędne dane osobowe Klientów w celu realizacji usług dostępnych w ofercie AB-LAB, tj. :
a) przyjęcia oraz realizacji zamówienia na zakup urządzeń oferowanych przez AB-LAB,
b) zawarcia umowy, przyjęcia oraz realizacji usługi wykonywanej przez AB-LAB na rzecz Klienta,
c) wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu księgowego,
d) przyjęcia zgłoszenia oraz realizacji procedury gwarancyjnej na zakupione urządzenie AB-LAB.
2. Administrator zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres prowadzenia działalności firmy / adres zamieszkania (w przypadku osób fizycznych),
c) adres dostawy (jeżeli jest inny niż w/w),
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
f) numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
g) inne dobrowolnie przekazane dane osobowe.
3. Podanie powyższych danych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne, ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.
4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania.
III. Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych Klienta może być powierzony innym podmiotom w celu niezbędnym do realizacji usług
będących w ofercie AB-LAB, w szczególności: firmie księgowej, firmom kurierskim, które gromadzą, przetwarzają i
przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami, jak również podmiotom, które posiadają do tego uprawnienia
z mocy przepisów prawa, w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług.
IV. Prawa Klienta udostępniającego dane osobowe
1. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, Klientowi przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. W celu wykonania w/w praw należy skierować żądanie pod adres email: kontakt@ab-lab.pl, dzwoniąc pod numer
telefonu: +48 500 640 519 lub przez wysłanie korespondencji pisemnej na adres siedziby firmy.
V. Pliki Cookies
1. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu
końcowym (komputerze, telefonie, itd.) Klienta. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania strony oraz
celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
2. Klient może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie
skonfigurowanie przeglądarki internetowej.

