
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie  art.  20 ust.  1 ustawy  z dnia  18 lipca  2002  r. o świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  oraz
na podstawie ROZPORZĄDZENIA 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 (ogólne  rozporządzenie  o ochronie  danych  –
RODO).  

§ 1

Polityka Prywatności określa warunki i zasady:

 przetwarzania danych osobowych,
 przechowywania informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików 

Cookies, które będą służyły realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
 dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, 

które będą służyły realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 2

Definicje

1. Nire - oznacza Sprzedawcę i właściciela strony internetowej Nire Spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Kolonii Mrokowskiej (05-552) przy ulicy Rejonowej 29, 
NIP 8442364341.

2. Cookies – tzw. ciasteczka, oznaczają dane informatyczne, przede wszystkim niewielkie pliki 
tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których 
Użytkownik korzysta ze stron internetowych.

3. Strona internetowa - oznacza www.nire.eu

4. Urządzenie - znaczy urządzenie elektroniczne za pośrednictwem, którego Użytkownik 
uzyskuje dostęp do Serwisu.

5. Użytkownik - stanowi podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa oraz 
Regulaminem mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną albo z którym może zostać 
zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 3

Dane osobowe (RODO)

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Nire informuje, że:

 Administratorem danych osobowych jest:

Nire Sp. z o.o., ul. Rejonowa 29, 05-552 Kolonia Mrokowska

telefon +48 512 740 146 , e-mail: kontakt@nire.eu



 Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy 
przepisów prawa. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane 
tylko i wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane czyli przesłania reklamy, przygotowania i 
przedstawienia oferty handlowej czy zawarcia umowy.

 Użytkownik ma prawo do żądania od Nire dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych poprzez skierowanie 
odpowiedniego żądania do Nire. Skierowanie żądania może odbyć się w formie pisemnej 
na adres Nire Sp. z o.o. ul . Rejonowa 29, 05-552 Kolonia Mrokowska lub elektronicznej na 
adres e-mail kontakt@nire.eu. Wnioski w sprawie przetwarzania danych osobowych są 
dostępne dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Nire.

 Użytkownik, w każdym czasie, ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i/lub może wynikać z przepisów prawa.

 Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i w celu, dla którego zostały zgromadzone. 

 Wykaz podmiotów współpracujących z Nire, którym powierzone zostało przetwarzanie 
danych osobowych, dostępny jest w siedzibie firmy. 

 Nire korzysta z wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych środków 
technicznych zapobiegających pozyskiwanie i modyfikowanie danych osobowych 
przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.

§ 4

Pliki Cookies

1. Używane przez Nire Cookies są całkowicie bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. Przede 
wszystkim tą drogą nie ma możliwości przedostania się do Urządzeń Użytkowników 
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te 
pozwalają rozpoznać oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować 
Serwis indywidualnie do każdego z Nich. Cookies przeważnie zawierają nazwę domeny, z 
której pochodzą, okres ich przechowywania na Urządzeniu i przypisaną wartość.

2. Nire jak inne serwisy internetowe korzysta z plików cookies na swojej stronie internetowej. 
Pliki te dzielimy według trwałości na na długoterminowe (trwałe) i krótkoterminowe 
(sesyjne). Cookies sesyjne są przechowywane w przeglądarce tylko do momentu jej 
zamknięcia a trwałe pozostają na urządzeniu Użytkownika do chwili ich usunięcia. Ten 
mechanizm nie daje możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych 
poufnych informacji z Urządzenia Użytkownika. 

3. Każdy Użytkownik może ograniczyć i/lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego 
Urządzenia. Skorzystanie z tej opcji nie stanowi braku możliwości korzystania z Serwisu, 
jedynie uniemożliwi działanie funkcji, które wymagają plików cookies.

§ 5

Wykorzystywanie plików Cookies

Nire wykorzystuje pliki Cookies własne i zewnętrzne w celu:

mailto:kontakt@nire.eu


 dostosowania swojej strony internetowej do potrzeb Użytkownika poprzez 
rozpoznawanie jego urządzenia aby móc prawidłowo wyświetlać stronę 
internetową, m.in. zachować jej pełną funkcjonalność i ułatwić korzystanie z niej;

 statystyk (analiz i badań), monitoringu oglądalności aby wiedzieć jak Użytkownicy 
korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich zawartości i struktury;

 marketingowym, dopasowania treści newslettera do potrzeb Użytkownika;
 wykrywania nadużyć i zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej.
 zbierania danych statystycznych za pomocą narzędzi analitycznych tj.Google 

Adwords czy Google Analytics.
 Korzystania z funkcji interaktywnych aby zwiększyć oglądalność strony internetowej 

za pomocą serwisów społecznościowych np. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, 
Google +.

§ 6

Warunki przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies

1. Nire informuje, że Użytkownik w każdym czasie może samodzielnie zmienić ustawienia 
plików Cookies, ustalając zasady przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies 
do Urządzenia Użytkownika. Tych zmian Użytkownik może dokonać w ustawieniach 
przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Użytkownik może tak zmienić 
ustawienia aby przede wszystkim blokować automatycznie obsługę cookies w ustawieniach 
przeglądarki internetowej albo informować za każdym razem o ich zamieszczeniu na 
urządzeniu Użytkownika. Dokładne dane o sposobach i zasadach obsługi plików cookies 
udostępnione są w ustawieniach przeglądarek internetowych.

2. W każdym momencie Użytkownik ma możliwość usunięcia plików Cookies przy użyciu 
dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

3. Ustawienie ograniczeń w zakresie używania plików Cookies, może wpłynąć na część funkcji 
dostępnych na stronie internetowej Nire.

§ 7

Pytania i/lub uwagi zgłasza się bezpośrednio do Nire poprzez:

 e-mail: biuro@nire.eu

 formularz kontaktowy

 adres do korespondencji:  
Nire Sp. z o.o., ul. Rejonowa 29, 05-552 Kolonia Mrokowska
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