Polityka prywatności
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Ochrona Państwa prywatności
ma dla nas istotne znaczenie. Firma Sirah Polska Sp. z o. o. traktuje ochronę
powierzonych jej informacji i danych jako element odpowiedzialnego prowadzenia
biznesu. Zasady ochrony danych osobowych takie jak ograniczenie ilości gromadzonych
danych do niezbędnego minimum, przejrzystość i bezpieczeństwo danych mają
najwyższy priorytet w firmie Sirah Polska Sp. z o. o.. Poniżej znajdą Państwo
szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi osobowymi.
Firma Sirah Polska Sp. z o. o. gromadzi dane osobowe w ograniczonym zakresie
na potrzeby odpowiedzi na Państwa maile wysłane za pośrednictwem formularza
kontaktowego.
Mogą Państwo odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania informacji
osobistych. W tzw. plikach Server Log Files zapisujemy jedynie dane dostępowe takie
jak np. nazwa wywoływanego pliku, data i godzina wywołania, przesłana ilość danych
czy dostawca przesyłający zapytanie. Te dane są wykorzystywane wyłącznie w celu
zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej oraz w celu optymalizacji
naszej
oferty
i
nie
pozwalają
na
Państwa
identyfikację.
Zapisujemy dane osobowe
•w formularzu kontaktowym i zapytań serwisowych
•w przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zakres zapisywanych przez nas danych wynika z formularza, w którym dane są
wprowadzane. Wykorzystujemy podane przez Państwa dane w celu odpowiedzi na
Państwa maila i opracowania Państwa zapytań.
Mogą Państwo w dowolnym momencie usunąć swoje dane, które są przez nas
przechowywane, wysyłając w tym celu wiadomość na podany poniżej adres kontaktowy.
Firma Sirah Polska Sp. z o. o. wykorzystuje Państwa dane w celu przygotowania
możliwie najlepszej oferty oraz przygotowania możliwie najpełniejszej odpowiedzi na
Państwa maila.
Wykorzystuje Państwa dane między innymi w celu
•realizacji Państwa zamówienia
•wysyłki maili w związku z kampaniami mailingowymi, które przeprowadzamy
•przeprowadzania własnych analiz oraz na potrzeby statystyczne
•optymalizacji naszej oferty
W celu realizacji Państwa zamówień przekazujemy Państwa dane firmie
spedycyjnej odpowiedzialnej za dostawę, o ile jest to niezbędne do dostawy
zamówionych towarów. W celu rozliczenia płatności przekazujemy potrzebne dane
zewnętrznemu biurze rachunkowemu, które obsługuje nasza firmę.
Mają Państwo prawo do nieodpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych
osobowych zgromadzonych przez nas oraz prawo do żądania sprostowania, wstrzymania

przetwarzania oraz usunięcia Państwa danych osobowych. W przypadku pytań
dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych
osobowych, w przypadku żądania informacji, sprostowania, wstrzymania przetwarzania
oraz usunięcia Państwa danych osobowych oraz w przypadku cofnięcia udzielonej
zgody bądź sprzeciwu wobec określonego sposobu wykorzystywania danych osobowych
prosimy o kontakt z nami.
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