
POLITYKA RODO DOTYCZĄCA STRONY INTERNETOWEJ 

www.termet.com.pl 

 
1. Administratorem danych osobowych jest firma TERMET S.A z siedzibą w 

Świebodzicach (58-160), przy ulicy Długiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 

Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000041459, posiadająca NIP: 884-16-31-476, BDO 000004630.  

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Administratorem jest 

możliwy drogą elektroniczną poprzez adres e-mail termet@termet.com.pl lub pisemnie na 

adres siedziby: TERMET S.A., ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice. 

2. Właścicielem oraz zarządcą strony internetowej https://www.termet.com.pl/ jest firma 

TERMET S.A. Właściciel nie zleca prowadzenia strony internetowej zewnętrznym 

podmiotom. 

3. Strona internetowa https://www.termet.com.pl/ posiada certyfikat SSL (symbol 

zamkniętej kłódki). Co oznacza że informacje wysyłane witrynie są bezpieczne. 

4. Na stronie internetowej https://www.termet.com.pl/ publikowane są: 

 informacje dotyczące bieżących wydarzeń 

 informacje dotyczące realizowanych projektów 

 informacje dotyczące produktów 

 informacje dotyczące konkursów 

 informacje dotyczące posiadanych certyfikatów 

 informacje dla klientów/partnerów handlowych 

 oferty pracy 

 materiały reklamowe 

 filmy promocyjne, filmy instruktażowe 

 zdjęcia 

 informacje dla akcjonariuszy 

5. Zadaj pytanie specjaliście: 

Za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej użytkownik 

może zadać pytanie specjaliście. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

w przypadku pytania do eksperta jest zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej 

treści przy wysyłaniu treści zapytania. 

Wyrażona w formularzu zgoda jest równocześnie zgodą na przesyłanie materiałów 

marketingowych oraz reklamowych. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnej chwili 

po przesłaniu informacji na adres info@termet.com.pl. Rezygnacja powoduje 

automatyczne usunięcie danych z bazy. 

6. Newsletter: 

Za pośrednictwem strony internetowej użytkownik może zapisać się do newslettera 

zawierającego informacje o nowościach, produktach, wydarzeniach, konkursach, 

W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe w zakresie adresu e- 

mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku newslettera 

jest zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści przy zapisywaniu się do 

newslettera.   Zgoda  ta   może  zostać  cofnięta  w  dowolnej   chwili   po    przesłaniu 
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informacji na adres info@termet.com.pl. Rezygnacja powoduje automatyczne 

usunięcie danych z bazy. 

7. Aktualności: 

Aktualności umieszczane na stronie internetowej https://www.termet.com.pl/ mogą 

zawierać  linki/odnośniki  do  stron  internetowych  innych  podmiotów,  firma Termet 

S.A. nie ma wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności i nie 

ponosi za nią odpowiedzialności. 

8. Konkursy: 

Na stronie internetowej https://www.termet.com.pl/ umieszczane są informacje 

dotyczące prowadzonych konkursów. 

Każdy konkurs posiada osobny regulamin umieszczony na stronie internetowej w 

zakładce „o firmie”. 

9. Oferty pracy: 

Na stronie internetowej zamieszczane są oferty pracy. Pozyskane w ten sposób dane 

osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji. 

10. Akcjonariusze: 

Na stronie internetowej zamieszczane są informacje dla akcjonariuszy, dane osobowe 

są przetwarzane wyłącznie w związku z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy. 

11. W ramach strony internetowej wykorzystywane są pliki cookies. 

Pliki cookies są danymi, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera 

przy każdorazowym odwiedzeniu strony internetowej i które przechowywane są w 

urządzeniu końcowym użytkownika. 

Pliki te wykorzystywane są w celu: 

o usprawnienia działania strony internetowej, 

o analizy ruchu na stronie 

o zbierania anonimowych statystyk, które umożliwiają lepiej poznać 

oczekiwania użytkowników i rozwijać stronę internetową 

o zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony internetowej, 

o optymalizacji strony (dostosowanie jej wyglądu do najpopularniejszych 

urządzeń), 

o reklamowym, 

o obsługi sesji użytkownika, 

Zmiany ustawień plików cookies użytkownik możne dokonać w swojej przeglądarce 

internetowej: 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Internet Explorer 

 Opera 

 Safari 

Należy wówczas postępować zgodnie z instrukcją danej przeglądarki. 

Więcej informacji odnośnie plików cookies znajduje się na stronie internetowej 

wszystkoociasteczkach.pl 

12. Narzędzia analityczne wykorzystywane na stronie internetowej 

https://www.termet.com.pl/: 
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Google Analytics –narzędzie do analizy statystyk stron www, udostępnione przez 

firmę Google 

Google Search Console – darmowa platforma internetowa stworzona przez Google 

dla administratorów stron internetowych. Pozwala na sprawdzenie statusu 

indeksowania witryny przez wyszukiwarkę Google oraz zoptymalizowanie 

widoczności strony www 

Zbierane dane analityczne są anonimowe. 

13. Każdy użytkownik posiada następujące prawa: 

 prawo dostępu do swoich danych, 

 prawo do otrzymania kopii danych, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub 

nieaktualne 

 prawo do usunięcia swoich danych 

 prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

14. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, ani firmom 

współpracującym z TERMET S.A. Wyjątek stanowi, jeśli obowiązek ich 

przekazania wynika z obowiązujących przepisów  prawa. 

15. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

16. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

17. Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana. 
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