POLITYKA PRYWATNOŚCI
Serwis internetowy dostępny pod adresem: http://www.doran.waw.pl (dalej: „Serwis”) w
trosce o najwyższy poziom świadczonych usług, w szczególności w celu optymalizacji treści w
nim dostępnych, dostosowania ich do preferencji użytkowników, jak również dla celów
reklamowych i statystycznych wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), które pozwalają na
zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach. Pliki te stanowią dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez strony internetowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach końcowych (np. komputerach, tabletach lub telefonach) przez
przeglądarkę www.
Serwis w związku z przetwarzaniem danych osobowych zapewnia spełnienie wszelkich praw
wynikających z Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1. poprzez informacje dobrowolnie podane w formularzach;
2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”);
3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego
Art-Page Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa
NIP: 5213705023
Informacje zawarte w formularzach
1. Serwis internetowy zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika bądź
pozyskane z ogólnodostępnych źródeł.
2. Administratorem danych osobowych użytkownika, czyli podmiotem ustalającym cele i
sposoby przetwarzania danych osobowych jestAgencja Ochrony Mienia Szymon Chrzanowski
Doran Security Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-018) przy ul. Nowogrodzkiej
74/23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział KRS pod numerem 0000020159, REGON: 010098391, NIP:
5262568951, email:biuro@doran.waw.pl, tel. +48 22 822 66 60.
3. Dane osobowe użytkownika są pozyskiwanew trakcie bieżącej współpracy lub komunikacji –
tj. bezpośrednio od Państwa przy zawarciu umowy o świadczenie usług, przy prowadzeniu
naszej działalności gospodarczej bądź z ogólnodostępnych źródeł.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez Serwis w celu uzyskania informacji o zakresie
świadczonych usług, realizacji zawartych z umów bądź w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania obsługi zapytania wysłanego za pomocą
formularza kontaktowegolub wynikają bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe są również przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem
Serwisu, którym jest:
 prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzeniamarketingu bezpośredniego
własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;

