POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I COOKIES
Ochrona prywatności użytkowników serwisu internetowego GTM Process Valves Sp. z o.o. jest dla
nas bardzo ważna, dlatego udostępniamy Państwu dokument polityki ochrony prywatności oraz
stosowania plików „cookies”, wyjaśniający zasady przetwarzania, gromadzenia, a także
wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu.
Podstawowe zasady ochrony prywatności.
GTM Process Valves Sp. z o.o. jako właściciel serwisu internetowego www.gtm-pv.pl zobowiązany
jest i dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych
dotyczących osób odwiedzających serwis.
Strona www.gtm-pv.pl jest tak funkcjonalnie zbudowana, że dane osobowe są podawane przez
osoby odwiedzające serwis dobrowolnie, w zgodzie m.in. z regulacjami RODO i służą jedynie do
komunikacji. Inicjatywa kontaktu wychodzi zawsze ze strony osoby odwiedzającej serwis. Klauzula
RODO jest zamieszczona na stronie i każdy użytkownik ma możliwość zapoznania się z nią przed
podaniem swoich danych.
Dane użytkowników serwisu nie są przetwarzane do innych celów niż do komunikacji, nie są
sprzedawane, ani powierzane osobom trzecim. GTM Process Valves Sp. z o.o. gromadzi jedynie
statystyki odwiedzin swojego serwisu internetowego.
Serwis www.gtm-pv.pl wykorzystuje powszechnie stosowane narzędzia techniczne i technologie do
gromadzenia niektórych informacji jak: adres IP użytkownika, typ używanej przeglądarki internetowej
oraz używany system operacyjny. Serwis zapisuje na urządzeniu użytkownika pliki cookies, używane
do przechowywania w nich informacji o charakterze funkcjonalnym, np. zapisywanie preferencji
przeglądania. Celem używania plików cookies jest ułatwienie użytkownikowi przeglądania serwisu
przy kolejnych wizytach na stronie. Użytkownik sam może decydować o tym, które pliki cookies i w
jaki sposób są zapisywane na jego urządzeniu, poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki
internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek umożliwiają przechowywanie plików cookies.






Czym są pliki cookies?
Pliki cookies stanowią specyficzne dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są
przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, notebooku, smartfonie).
Pliki cookies są stosowane w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania stron internetowych i ich
efektywniejszego działania. Dostarczają również określonych informacji właścicielom witryny. Pliki
cookies nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana
jakakolwiek tożsamość użytkownika serwisu.
Jakie są rodzaje cookies?
Pliki cookies mogą być stałe lub sesyjne. „Stałe” pozostają w pamięci podręcznej przeglądarki przez
dłuższy czas niż jedna sesja, czyli jedna konkretna wizyta na stronie. Zapamiętują preferencje
użytkownika i umożliwiają rozpoznanie użytkownika przy każdej kolejnej wizycie na stronie. Czas ich
zapamiętania zależy od ustawień przeglądarki. „Sesyjne” dotyczą konkretnej wizyty na stronie i są w
związku z tym plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci podręcznej przeglądarki do
momentu jej zamknięcia.
Dlaczego korzystanie z plików cookies jest powszechne i niezbędne?
GTM Process Valves Sp. z o.o. dzięki zastosowanym plikom cookies ma możliwość:
Utrzymywać bieżącą sesję użytkownika
Zapewnić odpowiedną funkcjonalność serwisu z wysokim poziomem wydajności
Dopasowywać zawartość stron internetowych do preferencji i indywidualnych potrzeb
użytkownika
Tworzenia anonimowych statystyki wizyt w serwisie i sposobów korzystania z niego, co z
kolei umożliwia rozwój strony, jej zawartości i wydajności



logowanie do serwisu zostaje zapamiętane na każdej z dostępnych w danej witrynie
podstron, dzięki temu nie muszą Państwo co chwila ponownie wpisywać loginu i hasła;
Czy muszę się zgodzić na używanie plików cookies?
Nie, używanie plików cookies jest całkowicie dobrowolne. Stosowane powszechnie technologie
budowy stron internetowych oraz upowszechnione metody analizowania ruchu na nich spowodowały
jednak, że zgoda na stosowanie plików cookies stała się parametrem domyślnym we wszystkich
popularnych przeglądarkach internetowych. Ze stosowania plików cookies można w każdej chwili
zrezygnować.
Jak można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies?
Większość powszechnie używanych przeglądarek (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google
Chrome, Opera, Safari) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. Jednakże użytkownik
w każdym momencie może samodzielnie zmienić te ustawienia tzn. zarządzać plikami cookies
poprzez zmianę ustawień używanej przeglądarki internetowej. Zarządzanie plikami cookies może
odnosić się do wszystkich tego typu plików zapisywanych w pamięci podręcznej przeglądarki lub też
do konkretnych wskazanych przez użytkownika witryn. Warto jednak pamiętać, że ewentualne
ustawienie ograniczenia stosowania plików cookies może mieć bezpośredni wpływ na ograniczenie,
zmianę lub spowolnienie niektórych funkcjonalności serwisu internetowego..
Informacje na temat plików cookies można także uzyskać w opcji POMOC w menu używanej
przeglądarki internetowej. Zarządzanie plikami cookies odbywa się w opcji USTAWIENIA używanej
przeglądarki internetowej.
KLAUZULA RODO
Administratorem podanych przez Panią/ Pana danych osobowych jest GTM Process Valves Sp. z
o.o. w Dąbrówce. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zamówioną
usługą/ dokonaną sprzedażą do czasu jej wykonania, a następnie przez czas wynikający z
obowiązków nałożonych na administratora przepisami prawa. Macie Państwo prawo do: dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych (po 25 maja 2018 r.) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi
wykonanie umowy.
Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy GTM Process Valves Sp. z o.o. oraz
współpracownicy i dostawcy usług związanych ze świadczoną usługą, jej rozliczeniem oraz
dochodzeniem należności dla GTM Process Valves Sp. z o.o.
Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: do dnia 25 maja 2018 r. art. 23 ust.
1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych a po tym dniu art. 6 ust.
1 lit. b RODO.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, a po 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Poniższe zastrzeżenia prawne dotyczą użytkowania serwisu internetowego firmy GTM Process
Valves Sp. z o.o. zamieszczonego pod adresem www.gtm-pv.pl i odnoszą się do wszystkich jego
użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z informacji umieszczonych na stronie oznacza
akceptację niniejszych warunków.
Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone na rzecz firmy GTM
Process Valves Sp. z o.o. Serwis zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe
oraz inne oryginalne materiały będące własnością intelektualną firmy GTM Process Valves Sp. z o.o.
Znaki towarowe, zdjęcia oraz pozostałe informacje dotyczące materiałów i produktów partnerów

firmy GTM Process Valves Sp. z o.o. zostały zamieszczone za ich zgodą i są na równi chronione
prawem autorskim. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub
fragmentów serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków
towarowych. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub
części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub
wykorzystywana – bez uprzedniej pisemnej zgody firmy GTM Process Valves Sp. z o.o.

