
Polityka prywatności plików Cookies 
        Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez 

Użytkowników, które służą realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz danych zebranych za pomocą plików 

Cookies, przez 3D System Krzysztof Jędrzejewski z siedzibą  ul. Paluch 24, 02-147 Warszawa.  

 

        Przekazane przez Ciebie dane osobowe, które zbieramy m.in. w trakcie wysyłania widomości do nas  poprzez 

formularz kontaktowy na naszej stronie www.3dsystem.pl , wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy 

sprzedaży, obsługi płatności czy dostawy oraz naszych kontaktów z Tobą. Nie udostępniamy tych danych osobom 

postronnym. Dane przekazywane w trakcie korespondencji wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu udzielenia 

odpowiedzi na zadane pytanie. Możliwy jest również kontakt telefoniczny w celu omówienia kwestii dotyczących 

zamówienia. Informacje handlowe wysyłamy drogą elektroniczną, tylko w przypadku gdy wyrazisz na to zgodę. W każdej 

chwili możesz taką zgodę wycofać. Podczas pobytu na naszej stronie internetowej zbieramy informacje dotyczące Twojej 

wizyty. Pozwalają nam one na personalizację stron i ofert. Pliki Cookies z których korzystamy można w każdej chwili 

wyłączyć wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej. Jako nasz Klient masz prawo wglądu oraz 

edycji swoich danych oraz prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych na Twój temat, jak również 

prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, sprostowania błędów, uzupełnienia, uaktualniania czy 

przeniesienia Twoich danych. Przekazywane nam dane osobowe są pilnie strzeżone, a dostęp do nich ma wyłącznie 

upoważnieni pracownicy. 

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, 

wyślij wiadomość na adres e-mail: rodo@3dsystem.pl  

 

Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 

   

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając 

warunki ich przechowywania i dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może 

dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia 

te mogą blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź 

informować o ich każdorazowym zamieszczaniu na urządzeniach Użytkownika. Szczegółowe informacje 

dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce 

internetowej, z której korzysta. 

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu 

internetowego. 

  Cookies Zewnętrzne:  

1. Zbieranie ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics. 

2. Prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi reklamy 

internetowej. 

3. Wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisów 

społecznościowych: Facebook.com. 

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność i  dostępność naszego  serwisu 

internetowego www.3dsystem.pl. 
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