
privacybeleid
Het gebruik van de website ROMER SCA Ciura W. Ciura www.romerpp.pl is alleen mogelijk als de 
gebruiker de principes van het privacybeleid aanvaardt. Door de Website te blijven gebruiken, 
accepteert u het Privacybeleid en gebruikt u cookies. Het niet accepteren van de regels van het 
privacybeleid betekent de noodzaak om de website te verlaten. De eigenaar van de website is ROMER 
SCA Ciura W. Ciura in Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska
99. De Website wordt ter beschikking gesteld met respect voor de privacy van Gebruikers. Uw 
gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de principes voorzien in de AVG, namelijk 
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, 
hierna "AVG"), evenals de voorziene handelingen voor in de Poolse wet op de bescherming van persoonsgegevens die 
uitvoering geeft aan de bepalingen van deze wet en de wet op het verstrekken van diensten via elektronische middelen van 18 
juli 2002 (Journal of Laws of 2002, No. 144, item 1204, zoals gewijzigd).
Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, selecteert en past de Beheerder passende technische 
en organisatorische maatregelen toe om de verwerkte gegevens te beschermen en de gegevens 
te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking, evenals tegen hun verwerking.
in strijd met de toepasselijke wetgeving. De bescherming van persoonlijke gegevens van de 
gebruikers en klanten van de website is van bijzonder belang voor ROMER SCA Ciura W.Ciura.

Beheer van persoonsgegevens
Overeenkomstig de inhoud van de wet van 10 mei 2018. over de bescherming van persoonsgegevens

(Journal of Laws van 2018, item 1000) ROMER SCA Ciura W. Ciura met statutaire zetel in Skarżysko-
Kamienna, ul. Rejowska 99, deelt mee dat de verwerkingsverantwoordelijken van de door u verstrekte 
persoonsgegevens in het contactformulier en in de online winkel Andrzej Ciura, Wojciech Ciura-
partners van het bedrijf ROMER SCA Ciura W. Ciura met maatschappelijke zetel te ul. Rejowska 99, in 
Skarżysko Kamienna 26-110, tel.: 509 843 098, e-mailadres: andrzej@romerpp.pl . Vullen en verzenden
het contactformulier op de website betekent de overdracht van persoonlijke gegevens die in het 
formulier zijn opgenomen.
Het bedrijf verzamelt alleen gegevens die worden gebruikt om het product te kopen; reageren op de geadresseerde 
toespraak; voor marketingdoeleinden met betrekking tot reclame voor de producten van het bedrijf, het verstrekken 
van informatie over het aanbod, evenals voor archiverings- en statistische doeleinden.
Persoonsgegevens worden ook verwerkt om bestellingen in de Online Store uit te voeren, 
eventuele klachten in behandeling te nemen en elektronische diensten te verlenen op het gebied 
van het bijhouden van het account van de persoon die de Online Store gebruikt.
Om de bescherming van persoonlijke gegevens te waarborgen, zijn personen die de Online 
Store gebruiken in het geval van een login en wachtwoord om in te loggen op de Online 
Store verplicht om hen te beschermen. Personen die de Online Store gebruiken, zijn 
verantwoordelijk voor het verstrekken van de login en het wachtwoord aan derden om in te 
loggen op de Online Store.
De basis voor de Beheerder die het e-mailadres en telefoonnummer van de Klant verwerkt om commerciële informatie 
naar het opgegeven e-mailadres en telefoonnummer te sturen, is art. 6 seconden. 1 verlicht. a AVG, d.w.z. 
uitdrukkelijke toestemming van de klant.
De door u verstrekte gegevens bij het invullen van de formulieren en in de webshop zijn 
beveiligd met SSL (Secure Socket Layer).
De verzamelde persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan andere personen of entiteiten, tenzij 
dit vereist is door de toepasselijke wetgeving of een passende overeenkomst wordt gesloten om de bescherming 
van uw rechten en privacy te waarborgen.
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Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden die verband houden met het gebruik van de 

Online Store en het contactformulier, evenals voor het doen van een aanbieding, het sluiten van een contract en het uitvoeren van de 

bestelling.

Het delen van gegevens

In verband met de verwerking van gegevens voor het hierboven aangegeven doel kunnen uw persoonsgegevens 
beschikbaar worden gesteld:
bevoegde medewerkers van de Beheerder,
bedrijven die samenwerken met de Beheerder die uw persoonsgegevens verwerken op basis van het 
gesloten contract voor het toevertrouwen van de verwerking van persoonsgegevens, met name 
boekhoudkundige, juridische, IT-bedrijven, externe beveiligingsdiensten,
entiteiten die post- of koeriersactiviteiten uitvoeren,
entiteiten die vorderingen kopen in geval van niet-betaling van onze vorderingen,

entiteiten die bevoegd zijn om ze te ontvangen onder de toepasselijke wetgeving. Entiteiten die zijn belast met 
de verwerking van persoonsgegevens op grond van een afzonderlijke overeenkomst zijn verplicht om te 
voldoen aan de beginselen van vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonsgegevens,
in het bijzonder geen gegevens bekend te maken aan onbevoegden en fysieke en technische 
beveiligingsmaatregelen toe te passen die passen bij de methode van gegevensverwerking. De 
verwerkingsverantwoordelijke is niet van plan om persoonsgegevens door te geven aan een derde land of 
een internationale organisatie.
De door u verstrekte gegevens worden niet geprofileerd.

Wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

Elke persoon die zijn persoonlijke gegevens verstrekt, heeft het recht op toegang tot de inhoud van de gegevens en op 
wijziging, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, evenals het recht om bezwaar te maken, de 
stopzetting van de gegevensverwerking en -overdracht te vragen, evenals het recht toestemming te allen tijde in te 
trekken en het recht om klachten in te dienen bij de toezichthoudende instantie van PUODO.

Gegevensopslagperiode
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de periode die nodig is om de bovengenoemde 
doeleinden, in het bijzonder:

1. Persoonsgegevens die voortkomen uit het sluiten van het contract worden verwerkt gedurende de periode waarin 

vorderingen met betrekking tot dit contract kunnen worden bekendgemaakt, in overeenstemming met de 

verjaringstermijnen die zijn vermeld in het Burgerlijk Wetboek. Vanwege de noodzaak om te voldoen aan fiscale en 

boekhoudkundige verplichtingen, worden sommige van deze gegevens bewaard voor een periode van 6 jaar vanaf de 

datum van uitvoering van individuele contracten,

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op het op de markt brengen van onze producten, worden 
verwerkt tot de mogelijke intrekking van toestemmingen of we vaststellen dat ze verouderd zijn,

3. De gegevens die nodig zijn voor de behandeling van de klacht worden verwerkt totdat de 
rechten ter zake vervallen,

4. Gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de Beheerder rust - 
worden bewaard voor de periode waarin de wet ons verplicht om gegevens op te slaan.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
1. Toestemming van de klant voor de verwerking van persoonsgegevens (Artikel 6 (1) (a) van de AVG);



2. Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om 
op verzoek van de betrokkene maatregelen te nemen voordat een overeenkomst wordt aangegaan 
(artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG);

3. Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de Beheerder 
rust (volgens artikel 6 (1) (c) van de AVG);

4. Verwerking van persoonsgegevens voor archiverings- (bewijs)doeleinden, die de uitvoering zijn van het 
legitieme belang van het beveiligen van informatie in het geval van een wettelijke noodzaak om feiten te 
bewijzen (Artikel 6 (1) (f) van de AVG);

5. Verwerking van persoonsgegevens met het oog op mogelijke vaststelling, onderzoek of 
verdediging tegen claims die de uitvoering van ons legitieme belang in dit belang zijn (Artikel 6 
(1) (f) van de AVG);

6. Verwerking van persoonsgegevens - voor boekhoudkundige en boekhoudkundige doeleinden (Artikel 6 (1) (f) van de 
AVG).

Immateriële goederen
Alle materialen, informatie, gegevens, grafische lay-outs en handelsmerken die op de Website worden geplaatst, 
genieten de wettelijke bescherming zoals voorzien in de bepalingen van de wet van 4 februari 1994 op het auteursrecht 
en de naburige rechten (Journal of Laws of 2006 No. 90, item 631, zoals gewijzigd) .) en de wet van 30 juni 2000 
Industrial Property Law (Journal of Laws 2003 No. 119, item 1117, zoals gewijzigd). Het is verboden om bovenstaande 
informatie te gebruiken, te dupliceren, te publiceren en door te geven aan derden voor commerciële doeleinden en 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Website-eigenaar en onder vermelding van de reikwijdte 
ervan.
Alle soorten informatie die op deze Website wordt verstrekt, mag door 
Gebruikers alleen worden gebruikt voor toegestaan   persoonlijk gebruik.
Koekjes

Cookiebestanden (zogenaamde "cookies") zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die op het 
eindapparaat van de Gebruiker worden opgeslagen. Deze bestanden worden niet gebruikt om de Gebruiker te 
identificeren en de werking van de Website aan te passen aan zijn behoeften. Ze slaan geen 
gebruikersgegevens op. Op basis daarvan wordt ook de identiteit van de gebruiker niet bepaald.

De website kan cookies in de browser plaatsen, als de browser dit toestaat. De browser 
geeft de website alleen toegang tot cookies die door deze website zijn geplaatst
- en niet op bestanden die door andere websites zijn geplaatst. Door gebruik te maken van de 
browserinstellingen kan de Gebruiker op elk moment de plaatsing blokkeren, de dienst blokkeren en 
reeds geplaatste cookies verwijderen.
De website www.romerpp.pl gebruikt de volgende cookies:

• sessie - opgeslagen in de webbrowser tot het verlaten van de website of het 
uitschakelen van de webbrowser

• permanent - opgeslagen in de webbrowser totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.

Om het gebruik van cookies in uw webbrowser uit te schakelen: Firefox:

1. klik in het bovenste menu in het browservenster op "Extra";
2. selecteer "Opties" in het vervolgkeuzemenu;
3. klik in het zijmenu op "Privacy";
4. in het gedeelte "Geschiedenis" selecteert u "Firefox gebruikt gebruikersinstellingen" in het 
vervolgkeuzemenu;
5. verwijder het vinkje bij "Cookies accepteren".

Chroom:
1. vouw het hoofdmenu uit en klik op "Instellingen";
2. klik helemaal onderaan op "Toon geavanceerde instellingen ...";
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3. selecteer "Instellingen voor inhoud";
4. vink de optie "Cookies en gegevens van websites van derden blokkeren" aan en klik op "Gereed".

Aanvullende bepalingen

De website behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen en aan te passen, maar 
deze wijzigingen mogen de reikwijdte van de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers niet 
beperken. De aangebrachte wijzigingen doen geen afbreuk aan het basisprincipe van het privacybeleid, dat 
stelt dat de website geen persoonlijke gegevens van zijn gebruikers aan derden verstrekt, die zijn verzameld in 
de database van de website.


