
                                          POLITYKA PRYWATNOŚCI 
                               
1. Przedsiębiorstwo   Handlowo  -  Usługowe   „byt-med” Sp.  z o.o. z  siedzibą  w Bytomiu
   Jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników strony www.bytmed.pl zgodnie 
   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133  poz. 883
   z  późniejszymi zmianami) 

2. Użytkownik korzystając z zakładki KONTAKT strony www.bytmed.pl  podaje swoje dane
   Osobowe  dobrowolnie. 
   Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.

3. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „byt-med”  Sp. z o.o. przetwarza  dane  osobowe
   Użytkownika w celu odpowiedzi na zapytanie, przygotowania oferty  i/lub  realizacji
   zamówienia. 
   Podanie  przez  Użytkownika  danych  osobowych jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do
   odpowiedzi na zapytanie, przygotowania oferty i/lub realizacji zamówienia. 

5. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „byt-med”  Sp. z o.o. jako administrator danych
   osobowych stosuje środki  techniczne   oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych
   wymagane  Ustawą o ochronie danych osobowych, nie udostępnia i nie sprzedaje danych
   osobowych Użytkowników osobom trzecim.

6. Użytkownikom  zgodnie  z  Ustawą o ochronie  danych  osobowych  przysługuje  prawo
   dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia jeżeli są one nieaktualne,
   niekompletne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne
   do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, ograniczenia przetwarzania. W takich
   przypadkach prosimy o kontakt z administratorem danych na adres biuro@bytmed.pl
   Użytkownikom przysługuje również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego –
   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Wszelkie nazwy, logo i znaki pojawiające się na niniejszej stronie są, o ile nie podano inaczej,
   znakami handlowymi posiadanymi lub używanymi na mocy licencji . Nazwy, logo i znaki
   handlowe firm trzecich, są wykorzystane na niniejszej stronie jedynie w celach
   informacyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie wymaga zgody prawnego właściciela. Użycie
   lub niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści
   niniejszej strony jest stanowczo zakazane.

8. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
    W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników
    wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te
   pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować
   Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny
   z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
   Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj.


