
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 
przekazywanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z usług 
świadczonych drogą elektroniczną przez firmę Moretti Parts Ignacy Rudawiec z siedzibą w 
Poniszowicach zwanym dalej Administratorem, poprzez serwis www.morettiparts.pl 

2. Administratorem danych osobowych, zawartych w serwisie jest firma: 
Moretti Parts Ignacy Rudawiec z siedzibą w miejscowości Poniszowice przy ul. Towarowej 2, 
NIP:  6312377249, REGON: 242793444. 

3. Administrator dokłada wszelkich starań w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych 
danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 

4. Głównym sposobem pozyskiwania danych osobowych jest dobrowolne wypełnienie 
formularza poprzez Użytkownika serwisu www.morettiparts.pl. Administrator pozyskuje w 
ten sposób imię, nazwisko, oraz adres e-mail Użytkownika i przetwarza te dane na podstawie 
wyrażonej zgody. 

5. Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. 
w celu odpowiedzi na zadane pytanie. 

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania danych o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez 
gromadzenie plików „cookies” oraz poprzez dobrowolnie podane informacje w formularzach. 

7. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu będą przetwarzane przez okres nie 
dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia 
obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych - do czasu cofnięcia zgody. 

8. Każdy użytkownik ma prawo: 
◦ Dostępu do swoich danych osobowych, 
◦ Sprostowania danych osobowych, 
◦ Usunięcia danych osobowych, 
◦ Modyfikacji danych osobowych, 
◦ Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
◦ Przeniesienia danych osobowych, 
◦ Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym 

momencie. 
9. Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie. 
10. Podane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom, które posiadają podstawę 

prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa. 

 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Ochrony Prywatności, na której treść 
mają wpływ ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, rozwój serwisu czy 
rozwój stosowanych technologii. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Polityce 
Prywatności. 
Pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: biuro@morettiparts.pl 
 

POLITYKA WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES 
 

1. Serwis internetowy www.morettiparts.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych 
informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. 

2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu: 

http://www.morettiparts.pl/
http://www.morettiparts.pl/
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• Zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do 
indywidualnych preferencji użytkownika, 

• Tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics z wyłączeniem 
możliwości identyfikacji użytkownika 

• Utrzymywania sesji użytkownika po logowaniu. 
3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w 

ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownik w każdej chwili może zmienić te 
ustawienia i określić zakres zgody na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. 
Ograniczenie lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może wpłynąć na niektóre 
funkcjonalności serwisu internetowego. 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Wykorzystania Plików Cookies. 
Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Polityce Prywatności. 
Pytania dotyczące Polityki Wykorzystania Plików Cookies należy kierować na adres: 
biuro@morettiparts.pl 
 


