Polityka Prywatności
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z formularza
kontaktowego (dalej: Użytkownicy) na stronie serwisu internetowego AMORZELAS (dalej:
Serwis)
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników wskazanych w formularzu
kontaktowym w Serwisie jest Brezo Investment SC z siedzibą przy ul. Szkolnej 22 w
Karniewie (06-425 Karniewo) z numerem NIP: 7571486235 (dalej:” Administrator” lub
„AMORZELAS”).
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w
oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w
zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej: RODO).
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
1) przetwarzane zgodnie z prawem;
2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane;
4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkowników oraz
w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do
przetwarzania danych osobowych.

6. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkownika: imię,
nazwisko, adres e-mail.
7. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez Użytkowników dane osobowe
wskazane w pkt 6, jedynie w celu:
1) udzielania odpowiedzi na zapytania Użytkowników kierowane przy użyciu
formularza kontaktowego,
2) marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty
elektronicznej, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola w procesie składania zapytania przez formularz kontaktowy.
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie
informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w
otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail
Administratora,
3) realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w
szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa,
a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. usługi wsparcia IT).
9. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo:
1) dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są
przetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych
danych,
2) uzyskania kopii dotyczących ich danych osobowych i żądania ich przekazania
innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu
komputerowego formacie,
3) sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe,
4) usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadła podstawa
prawna przetwarzania tych danych (np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia
sprzeciwu) albo jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
5) ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do
rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub
na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie
prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
7) cofnięcia wyrażonej zgody na przewarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z
prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również
bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystania na podstawie innych
podstaw prawnych,
8) zgłoszenia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 9 powyżej Użytkownik powinien
skontaktować się z Administratorem, kontaktując się poprzez pocztę e-mail na adres
kontakt@amorzelas.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Szkolna 22, 06-425 Karniewo.
11. Umieszczane odnośniki, reklamy i przekierowania do innych stron internetowych
umieszczane w Serwisie mogą stosować inną politykę prywatności, która jest niezależna
od Administratora.
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Pliki cookies
1. AMORZELAS, gromadzi niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich
jak „Pliki Cookie” i sygnały sieci Web, podczas przeglądania Serwisu lub innych cyfrowych
treści.
2. Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z
Serwisu.
3. Pliki Cookies pobierane automatycznie zawierają informacje o stronie, z jakiej użytkownik
przeszedł na stronę Serwisu, dane na temat jego połączenia, adresu IP, lokalizacji
geograficznej (kraj, region, miasto), rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości
ekranu komputera oraz inne dane techniczne.
4. W przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę Serwisu przy wykorzystaniu
wyszukiwarki, zbierane są również informacje na temat słów kluczowych wpisanych przez
użytkownika do wyszukiwarki celem wejścia na stronę Serwisu. AMORZELAS nie ma
dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika, oprócz Plików
Cookies.
5. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki
te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które
pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
6. Ze względu na cykl życia Pliki Cookies dzieli się na:
1. sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
2. trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia
przeglądarki internetowej.
7. Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, Pliki Cookies dzieli się na:
1. własne – ustawiane przez serwery internetowe Serwisu,
2. osób trzecich - ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Serwis.
8. Użytkownicy mają możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania
dostępu do Plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji
usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji "Pomoc" można znaleźć
informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych Plików Cookies, jak usunąć dotychczas
zapisane Pliki Cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego Pliku Cookie oraz
jak zablokować działanie Plików Cookies. W tym zakresie użytkownicy mają prawo
zadecydowania w zakresie dostępu Plików Cookies do swojego komputera poprzez ich
uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Może się to jednak z wiązać z całkowitym
bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania Serwisu. Poniżej znajdują się
linki do ustawień umożliwiających kontrolę i usuwanie Plików Cookies w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
1. Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stronfirefox
2. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
3. Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jakusun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446fd873-78de-77ba-d42645fa52fc
4. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
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