Obowiązek informacyjny związany z procesem
przetwarzania danych osobowych.
Dnia 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (RODO).
W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że dane Klientów naszej firmy
znajdują się w naszej bazie danych. Przedstawiamy zasady ich przetwarzania.
Administratorem danych jest
OL-TRANS sp. z o.o. sp.k.
ul. Łąkowa 3, Kruszyn, 86-014 Sicienko
NIP: 5542975640
REGON: 383003361
KRS: 780300
Podane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celach:
- kontaktu w sprawach biznesowych,
- realizacji umów,
- finansowo-księgowych,
- rozpatrywania reklamacji i roszczeń,
- przekazywania informacji marketingowych
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z
Administratorem.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
do otrzymania kopii, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W celu cofnięcia zgody proszę wysłać email na adres:
spedycja@ol-trans.pl

Polityka plików "cookies" witryny ol-trans.pl
Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer
WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek

pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond,
sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania
aktywności odwiedzających. Więcej informacji:
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące
cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla
stosowanych tu cookies.
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom prywatności, ale
może uniemożliwiać działanie niektórych funkcji.
Sposoby zmiany ustawień przeglądarek są opisane na stronach pomocy ich
producentów.
Witryna ol-trans.pl używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do
potrzeb użytkowników i w celach statystycznych.
Serwis stosuje cookies wydajnościowe i statystyczne, służące do zbierania
informacji o sposobie korzystania ze strony.
Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies,
które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających
upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Takie cookies są stosowane m.in.:
- w serwisie youtube.com - zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło
kliknięć (opisane są w polityce prywatności
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl ).

