Ochrona danych osobowych
Z dniem 25 maja 2018r. w UE w tym także w Polsce weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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), zwanego „RODO”.
Zgodnie z artykułem 13 RODO MUREXIN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje:
1. Administratorem wszystkich danych osobowych jest MUREXIN Polska Sp. z o.o.,
ul. Bazarowa 1, 30-742 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie; XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Krakowie pod numerem :
0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199 / Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł,
wpłacony w całości.
E-mail: biuro@murexin.pl, tel. + 48 12 265 01 10
2. Administrator wdrożył następujące środki chroniące przed nieuprawnionym lub przypadkowym
dostępem do danych osobowych, ich zmianą, zniszczeniem lub utratą, nieuprawnionym
przesyłaniem, nieuprawnionym przetwarzaniem oraz innym niewłaściwym wykorzystaniem
danych osobowych: ograniczony dostęp do uzyskanych danych osobowych oraz
zabezpieczenie danych przy użyciu środków technicznych.
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) i b) RODO i wyłącznie w celu:
 przedstawienia oferty handlowej,
 podjęcia wszelkich wymaganych działań poprzedzających zawarcie umowy,
 zawarcia umowy,
 wykonania umowy,
 dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
 ponadto w celach tworzenia statystyk i analiz wyłącznie na potrzeby własne, a także
w celach księgowych i archiwalnych.
4. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do:
 bezskutecznego zakończenia negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
 czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania podstawowych danych osobowych
dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług.
5. Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich
przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W
kwestiach realizacji swoich praw, należy skierować żądania na adres e-mail: biuro@murexin.pl
6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi podwykonawcy i podmioty z którymi
współpracujemy, tj. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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Warunki korzystania
Poprzez korzystanie z niniejszych stron internetowych wyrażają Państwo swoją akceptację poniższych
warunków korzystania. Zastrzegamy prawo do przeprowadzenia okresowych aktualizacji warunków
korzystania. Prosimy o regularne sprawdzanie tych warunków, w celu zapoznania się ze zmianami.
Ochrona danych
Wszystkie dane osobowe podane na stronie internetowej firmy MUREXIN Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie zostaną zapisane i będą przetwarzane wyłącznie w celu zadbania o Państwa
indywidualne sprawy, w celu przesłania informacji o produktach lub przekazania informacji o ofertach
serwisowych. Firma Murexin Polska Sp. z o.o. zapewnia, że Państwa dane zostaną utajnione zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Prawa własności intelektualnej
Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawo do wszystkich tekstów, zdjęć, plików audio i video oraz do ich
umieszczenia na stronach internetowych firmy Murexin Polska Sp. z o.o. zachowuje firma Murexin
Polska Sp. z o.o. Kopiowanie całości lub części bez pisemnej zgody firmy Murexin Polska Sp. z o.o.
jest zabronione. Niektóre strony internetowe firmy Murexin Polska Sp. z o.o. zawierają również treści,
do których prawa znajdują się w posiadaniu osób trzecich.
Odpowiedzialność
Niniejsza strona internetowa została wykonana z najwyższą starannością.
Mimo to Murexin Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne błędy i nieścisłości
w zamieszczonych informacjach.
Murexin Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które powstały
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użytkowania niniejszej strony internetowej, o ile nie powstały
one na skutek zawinionego i umyślnego działania Murexin Polska Sp. z o.o.
Murexin Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za treść linków stron internetowych, do których linki znajdują
się na stronach Murexin Polska Sp. z o.o., a także za treści zamieszczane na forach i czatach.
Cookies
Polityka Murexin Polska Sp. z o.o. dotycząca Ciasteczek
Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do strony internetowej oraz aplikacji na urządzenia
mobilne, należących do firmy Murexin Polska Sp. z o.o..
Przez używanie stron serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką
Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić
ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron
Murexin Polska Sp. z o.o. .
Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze,
tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj
zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego
istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Do czego używamy ciasteczek?
Murexin Polska Sp. z o.o. używa ciasteczek w różnych celach:
• by nasze strony działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu,
• aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na stronach do Twoich oczekiwań i zainteresowań,
• do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie
używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.
Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników
na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.
Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?
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Na naszych stronach mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze
pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z naszego serwisu. Ciasteczka stałe
pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy
je usuniesz.
Rodzaje ciasteczek używanych na stronach Murexin Polska Sp. z o.o.
Typ Ciasteczka Do czego są wykorzystywane?
Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, pozwalają Ci na poruszanie się po nich oraz
używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty)
podczas wracania na stronę w tej samej sesji. Poprawiające wydajność „zbieranie informacji” o tym
jak odwiedzający korzystają z witryny poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które
odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty
o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie witryny.
Poprawiające funkcjonalność „zapamiętywanie Twoich ustawień i wyborów” (np. nazwa użytkownika,
region, w którym jesteś, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Ci bardziej
spersonalizowane treści i usługi.
Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?
Tak, korzystając ze stron Murexin Polska Sp. z o.o. możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące
od współpracujących z nami podmiotów trzecich takich jak Google, a także od firm realizujących
na kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek
możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie
ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane
w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać
komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak,
że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę
korzystania z naszych stron internetowych, na przykład możesz nie otrzymywać spersonalizowanych
informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji
na temat używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości stron i usług.
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