
Polityka prywatności 
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i 
wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez witrynę 
internetową, prowadzoną pod domeną www.agro-siec.pl przez: Agro-Sieć 
Maszyny sp.z o.o. ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno, NIP: 875-155-52-40. 

Jakie dane zbierane są w sposób automatyczny 
podczas korzystania z Witryny? 
Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z 
wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z 
Witryny.Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez witrynę internetową i 
przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje 
związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. 

Pliki cookies wykorzystywane są przez witrynę w celu obsługi i zapewnienia 
możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.Pliki cookies 
wykorzystywane przez witrynę internetową mogą mieć charakter tymczasowy lub 
trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, 
natomiast stałe cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania 
przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa 
hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym 
wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć 
stałe pliki cookies ze swojego komputera, wykorzystując stosowne opcje Państwa 
przeglądarki internetowej. 

Jakie dane zbiera witryna internetowa podczas 
wysyłania formularzy z zapytaniem o wskazany 
produkt? 
Witryna będzie od Państwa zbierała następujące dane osobowe za 
pośrednictwem formularza oraz innych form komunikacji np. komunikator 
LiveChat: 1) nazwisko i imię, 2) adres zamieszkania lub siedziby firmy, 3) adres 
poczty elektronicznej, 4) numer telefonu. Podanie powyższych danych jest 
dobrowolne lecz konieczne dla wysyłki formularzy w ramach Witryny. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie 
z opcji w ramach swojego konta lub prośby o zmianę danych, wysłanej na 
adres: it@agro-siec.pl. 

mailto:it@agro-siec.pl


Newsletter www.agro-siec.pl 
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez 
Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych 
produktów firmy Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. oraz jej partnerów. Zgoda może 
być cofnięta w każdym momencie. 

Udostępnianie informacji 
Zebrane od Państwa dane nie są udostępniane żadnym podmiotom, mogą 
jedynie zostać udostępnione właściwym organom publicznym, jeżeli wymagają 
tego obowiązujące przepisy prawa. 

Środki techniczne 
Właściciel oraz administrator witryny internetowej dokłada wszelkich możliwych 
starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób 
trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i 
Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane 
rejestracją w Witrynie oraz z wykonywaniem przez Państwa płatności 
elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za 
pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. 

Pytania i zastrzeżenia 
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą przez 
Państwa zadane pod adresem: it@agro-siec.pl. 
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