
I. Informację ogólne 

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest MSC 

Polska Maciej Sampara, przy ul. 25 Stycznia 37, 62-045 Pniewy.  MSC Polska respektuje prywatność każdej osoby odwiedzającej 

naszą stronę internetową i chroni dane osobowe w oparciu o standardy wskazane w obowiązujących przepisach prawnych: 

- ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; 

- ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.; 

- ustawie o prawie telekomunikacyjnym. 

Dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

II. Państwa zgoda 

Korzystając ze strony internetowej mma-polska.pl wyrażają Państwo zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności. 

Każdorazowo, gdy przesyłają Państwo dane korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie 

przesyłanych danych w sposób opisany w niniejszej polityce. 

III. Informacje przesyłane przez Państwa dobrowolnie 

MSC Polska zbiera dane, które przekazują Państwo świadomie i dobrowolnie w celu korzystania z funkcji strony internetowej mma-

polska.pl, w większości przypadków jest to imię i nazwisko oraz adres e-mail. MSC Polska wykorzystuje Państwa dane wyłącznie w 

celach, do których je Państwo przekazują np. wysyłki newslettera czy formularza kontaktowego.  

W każdym czasie możecie Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie w link u dołu strony. 

IV. Dane zbierane automatycznie 

MSC-Polska zbiera przesyłane dane automatycznie, z poziomu Państwa przeglądarki internetowej. Dane te na ogół zawierają adres 

IP Państwa dostawcy usług internetowych, nazwę Państwa systemu operacyjnego (na przykład Macintosh® czy Windows®) oraz 

nazwę i wersję Państwa przeglądarki internetowej (na przykład Internet Explorer® lub Safari®). Dane otrzymujemy zależą od 

ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Prosimy o sprawdzenie Państwa przeglądarki internetowej, jeżeli chcą Państwo 

dowiedzieć się, jakie informacje przesyła Państwa przeglądarka lub jak zmienić jej ustawienia. 

Wykorzystujemy te dane, dla celów usprawniania naszych stron internetowych i zwiększania ich kompatybilności z technologią 

stosowaną przez odwiedzających nasze strony internetowe. 

Informacje te nie są kojarzone z danymi osobowymi Państwa, w szczególności za  z danymi subskrybentów newslettera. 

Chcielibyśmy jednocześnie poinformować, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP 

Państwa, na żądanie uprawnionych do tego organów w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami (Ustawa o ochronie 

danych osobowych). 

V. Przetwarzanie i współdzielenie Państwa danych 

MSC Polska nie przekazuje i nie będzie przekazywać, nie sprzedaje i nie będzie sprzedawać danych osobowych zbieranych na jej 

stronach internetowych. 

Wszelkie dane, które zostały zebrane w ramach naszej strony, służą do wykonania zobowiązań wobec naszych czytelników. 
Informacje te nie są udostępniane stronie trzeciej, chyba że otrzymamy Państwa wyraźne zgody, na takie działania bądź obowiązek 
udostępnienia tych danych będzie wynikać z przepisów prawa. 

VI. Dostęp do danych osobowych 

Zapewniamy Państwu możliwość sprawdzania, poprawiania i aktualizowania danych osobowych, które są nam przekazywane przez 

Państwa na stronach internetowych lub kontaktując się z nami drogą e-mailową, lub na piśmie, kierując korespondencję na adres 

info@msc-polska.pl, MSC Polska Maciej Sampara, ul. 25 Stycznia 37, 62-045 Pniewy  

VII. Usuwanie danych osobowych 

Na Państwa prośbę Państwa dane osobowe mogą zostać usunięte. Proszę w tej sprawie kontaktować się z nami drogą e-mailową, lub 

na piśmie, kierując korespondencję na adres info@msc-polska.pl, MSC Polska Maciej Sampara, ul. 25 Stycznia 37, 62-045 Pniewy.  

VIII. Przechowywanie danych osobowych 

MSC Polska może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. 

W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu. 


