POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Firma AUDIO CENTER POLAND Sp. z o.o. Sp. k. chroni prywatność danych
osobowych swoich Użytkowników i dopełnia obowiązku ich zabezpieczenia. Polityka
ochrony prywatności określa zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z
serwisów internetowych udostępnianych pod domeną www.audiocenter.pl lub innych
administrowanych przez AUDIO CENTER POLAND Sp. z o.o. Sp. k.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w trakcie
korzystania z w/w serwisów jest firma AUDIO CENTER POLAND Sp. z o.o. Sp. k. z
siedzibą w Krakowie przy ul. Henryka Sucharskiego 49, 30-898 Kraków, NIP:
PL6793132632
PRZEGLĄDANIE ZAWARTOŚCI SERWISU
1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu
przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty,
przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy
numer IP komputera. Informacje te nie są łączone z Danymi Osobowymi Użytkownika,
nie służą też do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne w procesie
prawidłowego świadczenia Usługi.
2. Administrator wykorzystuje informacje wymienione w ust. 1, wyłącznie w celach
związanych z badaniem rynku oraz w celach statystycznych, w szczególności dla
oceny zainteresowania treściami znajdującymi się w Serwisie, w celu modyfikowania
Serwisu, podnoszenia jego jakości i dostosowywania do potrzeb Użytkowników.
3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies- małe pliki tekstowe
wysyłane do komputera Użytkownika, konieczne do prawidłowego działania serwisu.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego Użytkownika i Jego danych –
nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, za ich pomocą nie można przetwarzać i
przechowywać danych osobowych. Pliki cookies można usunąć z przeglądarek – w tym
celu należy kliknąć na przycisk centrum pomocy w danej przeglądarce.
ZASADY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przeglądanie zawartości serwisu nie wymaga od Użytkownika podawania Danych
Osobowych.
2. Korzystanie z Usług (rejestracja zakupionych urządzeń, subskrypcja newslettera)
może się wiązać z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych
poprzez wypełnienie formularza. Wymagane są wyłącznie dane, które są niezbędne do
prawidłowego działania serwisu. Brak wymaganych danych może ograniczyć

możliwość korzystania z Usług.
3. Administrator może przeprowadzać wśród Użytkowników ankiety, których celem
jest uzyskanie określonych danych, mających poprawić jakość działania serwisu.
Wypełnienie ankiety jest dobrowolne, zebrane w ten sposób Dane Osobowe będą
przetwarzane w sposób anonimowy i wykorzystywane w celach statystycznych.
4. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z serwisu przy użyciu urządzeń
przenośnych, Administrator może pozyskać dane identyfikacyjne urządzenia
przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób
dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w
celu korzystania z serwisu przez Użytkownika.
ZAKRES i PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. W sytuacjach uzasadnionych i warunkujących prawidłowe wykonanie Usługi,
Administrator może poprosić Użytkownika o podanie Danych Osobowych. Dane te, to
w większości przypadków imię i adres e-mail lub pełne Dane Osobowe w przypadku
formularzy do rejstracji zakupionych produktów, w szczególności imię i nazwisko,
adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. W regulaminie Usługi mogą
zostać wskazane inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu
skorzystania z Usługi.
2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu
prowadzenia działań marketingowych oraz innych prawnie dozwolonych celów.
3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika
oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do
przetwarzania Danych.
4. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych
następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury
rejestracyjnej lub innej procedury, mającej na celu skorzystanie z Usług. Użytkownik
może w każdej chwili odwołać zgodę.
5. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez Nich adresy
emailowe, informacje handlowe na temat produktów i usług oferowanych w ramach
firmy Audio Center Poland oraz ankiety pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę
na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
6. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszania Usługi, a także w
celu dostosowania wyświetlanych w Serwisie materiałów lub rekomendacji do
preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na
to zgodę. Administrator może w tym celu powiązać Dane Osobowe przekazane przez

Użytkownika w związku z korzystaniem z danej Usługi z innymi Danymi Osobowymi
dotyczącymi tego Użytkownika i przetwarzanymi już przez Administratora.
PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia Danych Osobowych
osobom trzecim. Dane mogą zostać udostępnione jedynie:
• gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę
• będzie to uzasadnione przepisami prawa
• będzie to niezbędne w celu świadczenia Usługi
TREŚCI NIEPOŻĄDANE
1. W serwisach AUDIO CENTER POLAND Sp. z o.o. Sp. k. nie znajdują się treści, które
mogą być sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do
nietolerancji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, pornografii oraz treści uważanych
powszechnie za nietycznei niemoralne.
2. Naruszenie dobrych obyczajów panujących w internecie lub zasad regulaminu
serwisu będzie skutkować usunięciem Użytkownika z bazy danych i odmowy
wykonania Usługi.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
1. Korzystając z usług serwisu internetowego AUDIO CENTER POLAND Sp. z o.o. Sp. k.,
wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych przez AUDIO
CENTER POLAND Sp. z o.o. Sp. k. w sposób opisany powyżej.
CZYM SĄ PLIKI COOKIE
Pliki cookie tzw. ciasteczka przechowują różnego rodzaju informacje tekstowe w celu
ułatwienia/przyspieszenia korzystania z funkcjonalności strony internetowej.
DO CZEGO SŁUŻĄ?
Pliki cookie najczęściej służą do zapamiętywania wyborów/stanów interakcji na stronie
jak i również do zbierania danych statystycznych.
WYŁĄCZENIE PLIKÓW COOKIES
Internet Explorer > „Narzędzia”, „Opcje internetowe” > wybrać „Blokuj wszystkie
cookies”
Firefox > “Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność” > wybrać nie śledź lub podobną
Safari > „Ustawienia”, „Preferencje”, „Prywatność” > wybrać odpowiednią opcję

PRAWA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, do ich poprawiania i
aktualizowania.
2. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich Danych Osobowych ze Zbioru
Danych .
KONTAKT:
Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie wystąpić do Administratora w celu
uzyskania informacji o zakresie i sposobie wykorzystywania jego Danych Osobowych
przez Administratora.
Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie
jego Danych Osobowych w całości lub w określonej przez niego części.
Kontakt do Administratora: AUDIO CENTER POLAND Sp. z o.o. Sp. k. ul. Henryka Sucharskiego 49, 30-898 Kraków, Polska e-mail:
audiocenter@audiocenter.pl

