Polityka prywatności
W trosce o bezpieczeostwo oraz wygodę odwiedzających stronę internetową www.akimo.pl
informujemy w jakim celu przetwarzamy, gromadzimy oraz chronimy dane osobowe naszych
klientów.
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej
www.akimo.pl jest Firma „ Mebel AKIMO Andrzej Kołodziej” wpisana do Centralnej Ewidencji
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra
Właściwego do Spraw Gospodarki z siedzibą w Oleśnie przy ulicy Dworcowej 15
2. NIP : 576-100-69-64 REGON : 150386109 e-mail : biuro@akimo.pl Tel. (34)3598272 zwany dalej
„administratorem” i będący jednocześnie usługodawcą oraz sprzedawcą.
3. Przetwarzanie Paostwa danych osobowych odbywa się na podstawie artykułu 6 RODO i w celach
marketingowych administrator danych osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes
którym jest analityka internetowa strony www.akimo.pl
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą, a podstawą ich przetwarzanie jest
zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google AdWords, Facebook.
Osoba kontaktująca się z przedstawicielami firmy „Mebel akimo „ poprzez stronę internetową,
telefonicznie lub poprzez e-mail przekazuje nam dane osobowe tj. Imię i Nazwisko, Adres,
numer telefonu, adres poczty internetowej, które są wykorzystywane tylko i wyłącznie
w celach niezbędnych do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem naszej firmy w tym
w celu rozpoznawania reklamacji, realizacji gwarancji oraz serwisu oferowanych produktów.
Szanujemy dane osobowe swoich klientów, więc nie sprzedajemy oraz nie udostępniamy
osobom trzecim danych personalnych oraz adresowych bez zgody klientów
5. Platforma Nazwa.pl może wykorzystywad ciasteczka które służą identyfikacji przeglądarki klienta
podczas korzystania z niej. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
6. Na stronie wykorzystujemy pliki „Cookies”, które rejestrują aktywnośd użytkownika online oraz
ułatwiają poruszanie się po stronie. Ich wyłączenie może spowodowad utrudnienia w działaniu
serwisów : służą do analizowania oraz targetowania. Istnieje możliwośd ich blokowania oraz
kasowania.
7. W przypadku naruszania regulaminu naszego serwisu, naruszania prawa lub gdy będą wymagały
tego przepisy możemy udostępnid dane klienta organom wymiaru sprawiedliwości.
8. Użytkownik ma prawo do poprawiania swoich danych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania
– w tym celu należy wysład na adres biuro@akimo.pl stosowną informację.

9. Polityka prywatności może byd zmieniona przez właściciela portalu w całości lub części i
osobowiązuje od momentu jej opublikowania na stronie.
10. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust.1 i ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 w skrócie RODO.

