Szanując poufność danych osobowych swoich użytkowników Mporium Maciej Pełka
(„Mporium”) wprowadza Politykę prywatności, która zawiera opis praktyk stosowanych w
tym zakresie przez firmę Mporium Maciej Pełka w odniesieniu do strony internetowej pod
adresem: www.mporium.pl („Strona internetowa”). Mporium rezerwuje sobie prawo do
wprowadzania zmian do niniejszej polityki prywatności. Poprzez korzystanie z naszej
Strony internetowej użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszą Politykę
prywatności i wyraża zgodę na:
 Przetwarzanie swoich danych osobowych przez Mporium Maciej Pełka z siedzibą w
Warszawie (02-114), przy ul. Wiślickiej 1/27, w zakresie niezbędnym do
świadczenia usług przez tę firmę (zgodnie Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie
danych Osobowych Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
 Przetwarzanie swoich danych osobowych przez Mporium Maciej Pełka, w zakresie
niezbędnym do świadczenia usług przez Mporium Maciej Pełka w tym informacji
marketingowej i handlowej, skierowanej za pośrednictwem telefonu i/lub środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dn. 18.07.2002 o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 poz. 1422).
1. Informacje poufne
Użytkownicy naszej witryny mogą być proszeni o przesłanie informacji, dokumentów
zawierających dane osobowe przed potwierdzeniem formalnego nawiązania współpracy
użytkownika z Mporium.
2. Zbierane informacje
W wielu miejscach Strony internetowej Mporium może prosić użytkowników o
przekazanie informacji umożliwiających ich identyfikację i może zbierać te informacje. W
zależności od informacji i/lub usług, o jakie wnioskuje, użytkownik może zostać
poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz o inne
dane. Oprócz informacji, które użytkownik podaje świadomie, Mporium zbiera również
informacje na temat nazw domen oraz adresów IP osób odwiedzających stronę wraz z
danymi statystycznymi na temat sposobu jej użytkowania (np. rodzaj przeglądarki
internetowej i system operacyjny) oraz historią przeglądania. Dane te są wykorzystywane
do wewnętrznych celów, statystycznych, marketingowych, usprawnienia działalności
Mporium, promowania usług oferowanych przez firmę, oraz w celu administrowania
Stroną internetową. Mporium może łączyć te informacje z informacjami umożliwiającymi
identyfikację oraz z pozostałymi informacjami, jakie zbiera. Niezależnie od wyżej
wymienionych metod zbierania informacji, wykorzystujemy także pliki typu „cookies”,
które pozwalają nam na zbieranie informacji, między innymi o tym, jakie strony
tematyczne są przez Państwa odwiedzane, które informacje, oferty na naszej stronie
www.mporium.pl wybrali Państwo czytając ich treści. Informacje te są przez nas
wykorzystywane do bieżącego monitorowania i modyfikowania naszej witryny
internetowej, oraz udostępniania naszych materiałów promocyjnych o Mporium na
innych, odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych.
3. Zakres wykorzystywania informacji użytkownika przez Mporium
Mporium może wykorzystywać dane dotyczące użytkownika w poniższych celach:
a) dla jakich użytkownik przekazał te informacje,
b) udostępnienia mu spersonalizowanych treści,
c) przetwarzania zapytań i udzielania na nie odpowiedzi,
d) poprawy jakości treści i funkcjonalności Strony internetowej,
e) informowania użytkownika o nowych ofertach oraz oferowanych usługach
f) modyfikowania i zmiany zasad użytkowania strony www.mporium.pl
4. Wykorzystywanie informacji zanonimizowanych
Informacje, które zostały pozbawione wszelkich cech umożliwiających identyfikację
użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Mporium w dowolnych celach i mogą być
przekazywane osobom trzecim bez ograniczeń.

5. Ochrona informacji
W celu ochrony danych osobowych użytkowników przed utratą, niewłaściwym
wykorzystaniem lub zmianami, Mporium podejmuje działania poprzez stosowanie
fizycznych i elektronicznych środków bezpieczeństwa.
6. Prawo uzyskiwania dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich
poprawiania, aktualizacji, usunięcia
Aby zapewnić sobie możliwie maksymalną kontrolę nad danymi umożliwiającymi
identyfikację, oraz innymi informacjami, użytkownicy mają prawo wglądu do swoich
danych, ich poprawiania i usunięcia, kontaktując się z nami pod adresem wskazanym
poniżej. Mporium bez zbędnej zwłoki podejmie starania w celu wprowadzenia zmian
dokonanych przez użytkownika.
7. Prawo rezygnacji
Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać dalszych wiadomości, powinien wysłać taką
informację na adres: mpelka@mporium.pl
8. Strony internetowe osób trzecich
Strona internetowa może zawierać odwołania do stron internetowych osób trzecich, w
związku z tym Mporium nie ponosi odpowiedzialności za praktyki stosowane przez te
osoby w zakresie ochrony prywatności ani za zawartość tych stron.
9. Dane kontaktowe
W przypadku pytań, wątpliwości lub sugestii związanych z niniejszą polityką prywatności,
prosimy o kontakt za pomocą Formularza kontaktowego lub drogą pocztową pod adres
Mporium Maciej Pełka ul. Wiślicka 1/27, 02-114 Warszawa

