
Nasza polityka prywatności i ochrony danych osobowych 
 

1. Właścicielem tej strony i administratorem danych osobowych klientów pozyskanych za pomocą 
strony jest firma NUMERUS Wiesław Kozakiewicz zarejestrowana pod adresem: Pieńków 62, 05-152 
Czosnów, NIP 531-117-16-63, REGON 016739425. 

2. Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich 
uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Rozporządzeniem 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, zwane również RODO. 

3. Na naszą stronę internetową mogą Państwo wchodzić bez konieczności rejestracji, zakładania 

konta użytkownika i podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania 
strony internetowej w trybie przeglądania serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi 
serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość 
przesyłanych danych rodzaj przeglądarki internetowej etc.  
Dane te są analizowane wyłącznie w celach statystycznych dla zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania strony oraz ulepszenia naszej oferty.  
Nie prowadzimy analiz ruchu na naszej stronie w celu przekazania wyników firmom zewnętrznym. 
Nasza strona nie ładuje też w tle modułu analitycznego od dostawców popularnych wyszukiwarek 
internetowych. 

4. Otwieranie naszej strony nie powoduje następstwa w postaci późniejszego oglądania skorelowanych 
reklam w internecie. Nie zapisujemy na Państwa komputerze plików Cookies. 

5. Państwa ewentualna korespondencja z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, gdzie podają 
Państwo swój adres poczty mailowej, służy wyłącznie odpowiedzi na zapytanie lub realizacji 
zamówienia. Nie wysyłamy potem żadnych niechcianych wiadomości lub spamu. 

6. Pozyskanie danych osobowych zachodzi wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo 
przekazują dobrowolnie, składając swoje zamówienie na zakup programu lub kontaktując 
się z nami.   

7. W przypadku transakcji zakupu programu zakończonej wystawieniem faktury klient 
podaje: 
- imię i nazwisko osoby kontaktującej się, 
- adres e-mail oraz ewentualnie telefon, 
- nazwę firmy (lub imię i nazwisko), 
- dane adresowe, 
- numer NIP, 

W przypadku zapytania drogą e-mail lub formularza kontaktowego klient podaje: 
- imię i nazwisko, 
- adres e-mail oraz ewentualnie telefon 

8. Podane dane są niezbędne do wykonania umowy, zaksięgowania transakcji lub 
rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami.  
Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia, w szczególności wystawić fakturę 
sprzedaży.  

9. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy wyłącznie w celu wykonania umowy i 
odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy nie zachodzi przetwarzanie 
Państwa danych ani ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu odmiennym.  

10. Swoje produkty dostarczamy do Państwa drogą elektroniczną w związku z czym nie 
zachodzą przypadki przekazania Państwa danych firmie kurierskiej, poczcie etc. 

11. Nie przekazujemy Państwa danych żadnym innym podmiotom trzecim. Wyjątek może stanowić 
operator techniczny płatności on-line, który pośrednio uczestniczy w transakcji, jeśli sami wybiorą 



Państwo taki rodzaj płatności. Jest on jednak zobowiązany do przestrzegania polityki prywatności z 
którą Klient może się zapoznać. 

12. Nie prowadzimy sprzedaży jakichkolwiek danych naszych Klientów, ani jakiegokolwiek ich 
udostępniania w innej formie. 

13. Dbamy o bezpieczeństwo powierzonym nam danych a ochrona Państwa prywatności jest 
dla nas bardzo ważna. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby 

nie zawieść zaufania oraz tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.  

W każdej chwili mają Państwo prawo do pełnej ochrony Państwa danych, do ich 
sprostowania (poprawienia), ich usunięcia, graniczenia ich przetwarzania. W tym celu 
należy się z nami skontaktować poprzez e-mail numerus@op.pl lub FORMULARZ 
zamieszczony na niniejszej stronie internetowej. W razie jakichkolwiek wątpliwości mogą 
Państwo zwrócić się do nas w celu uzyskania wyjaśnień. 

mailto:numerus@op.pl
http://www.numerus.net.pl/kontakt.html

