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Regulamin i polityka prywatnosci na stronie internetowej www.enkomp.pl 

 
Informacje ogólne 

 Marka Enkomp oraz strona internetowa www.enkomp.pl wraz z wszystkimi podstronami 
serwisu internetowego, sa znakami towarowymi podrzednymi dla firmy: 
Media Europe Sp. z o.o., ul.Michalowicza 12, Bielsko-Biala 43-300, NIP 5472146877 , KRS 
0000467026, REGON 243298161, wlasciwa strona internetowa www.mediaeurope.com.pl, 
email: biuro@mediaeurope.com.pl, zwana dalej "firma". 

 Media Europe Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bielsku-Bialej na 
ul.Boguslawskiego 24 VIII Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego. Kapital zakladowy w 
wysokosci 5000PLN zostal wplacony w calosci. 

 Osoby odwiedzajace strony internetowe Enkomp zgadzaja sie z polityka plików "ciasteczek", 
w któych moga byc przechowywane spersonalizowane dane. Zgoda nastepuje przez 
klikniecie przycisku akceptacji, dot. polityki "ciasteczek", wyswietlanego na glównej stronie 
www.enkomp.pl. 

Informacje RODO o przetwarzaniu danych osobowych 

 W zwiazku z wejsciem zycie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporzadzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o 
ochronie danych) (,,RODO” lub „Rozporzadzenie”), chcielibysmy poinformowac Pania/Pana, 
na jakich zasadach przetwarzane sa dane osobowe oraz zapewnic, ze dochowujemy 
wszelkich staran by dbac o ich bezpieczenstwo. 

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych na tej stronie internetowej jest firma 
Media Europe Sp. z o.o., ul.Michalowicza 12, Bielsko-Biala 43-300, NIP 5472146877 , KRS 
0000467026, REGON 243298161, która jest zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bielsku-
Bialej na ul.Boguslawskiego 24 VIII Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego. Kapital 
zakladowy w wysokosci 5000PLN zostal wplacony w calosci. 

 Cele przetwarzania danych sa nastepujace: obsluga klientów oraz wystawianie dokumentów 
ksiegowych tj. rachunki i faktury, realizacja zamówien oraz przesylek do klientów, marketing, 
w tym profilowanie i cele analityczne, swiadczenie uslug droga elektroniczna, dopasowanie 
tresci stron internetowych do preferencji i zainteresowan, wykrywanie botów i naduzyc w 
uslugach, pomiary statystyczne i udoskonalenie uslug (cele analityczne) 

 W opisanych powyzej celach firma moze przetwarzac w szczególnosci nastepujace kategorie 
Pani/Pana danye osobowye: imie i nazwisko, adres zamieszkania, inny adres do 
korespondencji, numer telefonu, oraz adres e-mail. 

 Obowiazujace przepisy prawa wymagaja od nas przetwarzania Twoich danych dla celów 
podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

 Podstawy prawne przetwarzania danych sa nastepujace: realizacja zlecen klientów to 
koniecznosc pzetwarzania danych do swiadczenia uslugi, marketing i profilowanie oraz cele 
analityczne to wyrazenie zgody, swiadczenie uslug droga elektroniczna to koniecznosc 
pzetwarzania danych do swiadczenia uslugi, pozostale cele to uzasadniony interes 
administratora danych 

 Odbiorcy danych to podmioty przetwarzajace dane na zlecenie administratora danych oraz 
podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiazujacego prawa. 

 Prawa osoby, której dane dotycza sa nastepujace: prawo zadania sprostowania, usuniecia lub 
ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych oraz inne zgodne z obowiazujacym prawem. 

 Pani/Pana osobowe beda przechowywane przez okres obowiazywania zawartej z 
Pania/Panem umowy, tj. do momentu wyrejestrowania Pani/Pana konta z Serwisu lub do 
momentu zlozenia przez Pania/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
Okres przetwarzania danych osobowych moze zostac przedluzony o okres przedawnienia 
roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla dochodzenia 
ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami. 

 Przysluguje Pani/Panu prawo zadania dostepu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich 
sprostowania, usuniecia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia 



                                                                                                                                                                                      strona nr 2 

przetwarzania, jak równiez prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto 
przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych, w szczególnosci wzgledem przetwarzania danych osobowych w celach 
marketingowych, w tym profilowania (o ile jest ono stosowane). 

 Przysluguje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego 
sie ochrona danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzedu Ochrony Danych 
Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególnosci przepisy 
Rozporzadzenia. 

 Pani/Pana dane osobowe zostana przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie 
przez nas tych danych osobowych jest niezbedne do zawarcia z Pania/Panem umowy oraz jej 
wykonywania przez firme. Brak podania tych danych osobowych moze skutkowac tym, ze nie 
bedziemy mogli zawrzec z Pania/Panem umowy, a w konsekwencji nie bedzie Pani/Pan 
mogla/mógl korzystac z uslug swiadczonych przez firme. 

Polityka plików cookie, ciasteczek 

Pliki cookie czyli tzw. ciasteczka są wykorzystywane przez nas na stronie internetowej. Są to 
niewielkie pliki, które przesyłane są na komputer w celu magazynowania informacji. Pliki cookie są 
wykorzystywane od wielu lat przez większośæ profesjonalnych stron i serwisów internetowych. Są one 
bardzo pomocne, ponieważ dane, które przekazują pozwalają na rozwój naszych usług i 
funkcjonalności zaimplementowanych na stronie internetowej. 
 
Ciasteczka są jedną z technicznych możliwości wymiany danych pomiędzy serwerem i klientem, 
przechowują dane dotyczące: logowania, wyszukiwania, koszyk produktów, dane statystyczne, 
informacje o ruchu na stronie internetowej i wiele innych informacji. 

Zasady przeglądania strony internetowej 

1. Jeżeli zgadzasz się z możliwością przekazywania danych pomiędzy naszą stroną internetową, 
a Twoją przeglądarką internetową kliknij akceptację ciasteczek na pojawiającej się górnej 
belce. 

2. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie tzw. ciasteczek prosimy zamknąæ 
stronę internetową 

Dane przechowywane w plikach cookie, ciasteczkach 

1. Dane statystyczne 
2. Inormacje o otwartych podstronach 
3. Czas pobytu na stronie intenretowej 
4. Dane wyszukiwania na stronie internetowej 
5. Koszyk zakupów 
6. Dane klienta 
7. Dane logowania 
8. Formularze 
9. Dane dot. reklam 
10. Inne niezbędne dane do funkcjonowania witryny internetowej 
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