OCHRONA DANYCH ZBIERANYCH PODCZAS WIZYTY NA STRONIE INTERNETOWEJ
Poniższe informacje przedstawiają rodzaj danych zbieranych podczas wizyty na naszej stronie
internetowej oraz sposoby ich wykorzystania
1. Dane osobowe
Dane osobowe są przetwarzane i gromadzone na naszej stronie internetowej tylko w takim
zakresie, w jakim aktywnie udostępniają Państwo te dane, np. wysyłając wiadomość e-mail za
pomocą formularza kontaktu. Pośrednie dane osobowe nie są przechowywane ani przetwarzane,
z wyjątkiem adresu IP, który jest technicznie niezbędny do oferowania niniejszej usługi.
Administratorem udostępnionych przez Państwa danych osobowych jest Mercurius Dom
Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Śmiałej 26, 01-523 Warszawa.
2. Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych
Jeżeli udostępnili nam Państwo dane osobowe, wykorzystujemy je tylko w celu udzielenia
odpowiedzi na Państwa pytania, realizacji umów zawartych z Państwem, na potrzeby administracji
w płaszczyźnie technicznej oraz w przypadku gdy będzie to wymagane przez organy ochrony
prawnej lub organy nadzoru.
Państwa dane osobowe są ujawniane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do
wykonania umowy lub jeśli wyrazili państwo na to zgodę. W każdej chwili mają państwo prawo
odwołać swoją zgodę.
3. Okres przechowywania danych osobowych
Przechowujemy dane osobowe wyłącznie: (i) przez okres niezbędny do realizacji celów, do których
dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane, lub (ii) w zakresie niezbędnym do
zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym, lub (iii) w zakresie w jakim jest to
wskazane w świetle przepisów o archiwizacji i przepisów o ustaleniu, dochodzeniu i obronie
roszczeń.
4. Prawo do informacji o danych osobowych oraz do poprawiania i usuwania tych danych
W każdej chwili mają Państwo prawo żądać informacji o Państwa danych osobowych
przechowywanych przez nas oraz żądać ich poprawienia lub usunięcia, zgodnie z warunkami
określonymi w RODO. W celu wykonania takiego uprawnienia prosimy o przesłanie listu na adres
spółki.
5. Pliki cookies
W ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki
tekstowe, które umożliwiają rozpoznanie sesji użytkownika. Żadne dane osobowe nie są zbierane,
przechowywane lub używane w celu Państwa osobistej identyfikacji podczas wykorzystywania
plików cookies. Pliki cookies pomagają nam dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb. Mogą
Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby wymagana była Państwa wcześniejsza zgoda
na akceptację plików cookies lub całkowicie je zablokować. Co do zasady nasze oferty mogą być
używane bez akceptowania plików cookies.

