OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
Mobile Blast Cleaning (MBC) dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo poufności
Państwa danych osobowych. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych
serwerach.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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
(RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Mobile Blast Cleaning s.c. A.Nawrocka J.Narocki,
z siedzibą w Szczecinie, ul. Mazurska 42/6, NIP: 8513180862, REGON:360483590.
2. W związku z prowadzoną przez nas działalnością handlowo-usługową, informujemy, że
przetwarzamy dane osobowe uzyskane z następujących obszarów:
- dane przekazane poprzez formularz kontaktowy;
- dane nadawców i odbiorców korespondencji;
- dane osób kontaktujących się z MBC telefonicznie;
- dane właścicieli lub pełnomocników podmiotów wykonujących usługi na zlecenie MBC
(kontrahentów);
- dane pozyskane przy wcześniejszym kontakcie lub z Bazy HBI, Polskie firmy,
Biznesfinder, Bisnode oraz z innych ogólnodostępnych stron www;
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art.6 RODO
i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes,
którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
4. Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.e-mbc.com, jest dobrowolne i
nie jest wymagane do korzystania z witryny. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest
Państwa zgoda, wyrażona w dobrowolnie wypełnionym formularzu kontaktowym lub innej
formie podjętego kontaktu.
5. Na każdym etapie przetwarzania danych przez MBC, mają Państwo prawo do :
- dostępu do swoich danych, w tym również do uzyskania informacji o zakresie
przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii;
- modyfikacji i poprawiania swoich danych;
- całkowitego usunięcia swoich danych;
- ograniczenia przetwarzania swoich danych;
- wniesienia skargi lub sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania Państwa danych
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- wnioski z uwagami oraz o realizację swoich praw można składać drogą mailową na adres
biuro@e-mbc.com.
6. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W
sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio
przeglądarkę.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat, do czasu

wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do
prowadzenia działalności gospodarczej.

Serwis używa plików cookies w celach analitycznych
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody. Więcej informacji w Polityce
prywatności.
Zrozumiałem

Polityka plików cookies
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu, na
którym przeglądane są strony internetowe. Pozwalają one zapamiętać informacje przesyłane
pomiędzy stroną internetową a przeglądarką. Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie danych
formularzy i ustawień stron, obsługa liczników odwiedzin, korzystanie z sond czy zapamiętywanie
wybranej wersji językowej. Odpowiednio skonfigurowane pliki cookies są bezpieczne i pozwalają
na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył.
Strona www.e-mbc.com zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających internautów
ponieważ:
• pozwalają poprawić szybkość działania strony,
• umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności na stronie (formularze, ankiety,
ustawienia stromy),
• pozwalają gromadzić dane statystyczne.
Pliki cookies gromadzimy na swoje potrzeby i stosujemy zgodnie z powyższymi przypadkami.
Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie polików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać
się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki
internetowej.

