P.H.U NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner z siedzibą w Szczecinie przy ul. A. Struga 10a, informuje, że
dane osobowe oraz dane teleadresowe, otrzymywane przez firmę P.H.U NOVA za pośrednictwem
formularzy kontaktowych dostępnych na niniejszej witrynie internetowej, będą używane tylko i wyłącznie w
następujących celach:
Udzielenie użytkownikowi odpowiedzi na zadane przez niego pytanie, komentarz lub wyjaśnienie
poruszonego przez użytkownika zagadnienia.
Przekazanie użytkownikowi oferty handlowej firmy P.H.U NOVA w przypadku gdy wyraził on
zainteresowanie produktami sprzedawanymi przez firmę, poprzez formularz kontaktowy, za pośrednictwem
poczty email lub inną drogą.
P.H.U NOVA. informuje, że niniejsza witryna internetowa monitorowana jest pod względem statystyk
odwiedzin. Zbierane dane to przede wszystkim dane dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników,
ich numery IP lub nazwa domeny, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego,
rozdzielczość ekranu oraz wyszukiwarka internetowa lub serwis, z którego trafili oni na stronę.
Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia
statystyk oglądalności serwisu P.H.U NOVA oraz do administracji serwerem i nie są udostępniane osobom
trzecim.
P.H.U NOVA. informuje, że wszelkie dane osobowe oraz dane teleadresowe otrzymywane przez firmę za
pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywana wyłącznie przez pracowników firmy P.H.U
NOVA w celach służbowych i nie będą sprzedawane lub udostępniane żadnym innym firmom, podmiotom
lub osobom fizycznym.
Podczas korzystania z serwisu www.phu-nova.eu przetwarzane są następujące dane o użytkownikach:
Uruchamiając usługę subskrypcji użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji
dotyczących zmian oferty produktowej firmy P.H.U NOVA w wybranych przez siebie grupach
asortymentowych
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Subskrypcji używając opcji
wyrejestrowywania dostępnej w zakładce z subskrypcją.
Za pomocą formularza kontaktowego zbierane są dane określone przez pola formularza. Dane te służą
jedynie do prowadzenia korespondencji elektronicznej bądź tradycyjnej z użytkownikami naszej witryny za
zgodą użytkownika i nie są w jakikolwiek usystematyzowany sposób gromadzone i wykorzystywane do
innych celów.
W razie problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt: nova@phu-nova.eu

