1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem Pana/ Pani/ Państwa danych osobowych jest Kancelaria Brokerska "MANC"
lub Brokerskie Biuro Ubezpieczeń "MANC" z siedzibą w 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 2,
zwanych dalej usługodawcą. Usługodawcy oświadczają, że zobowiązują się do przetwarzania
danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych zadaniach,
zachowania ich w tajemnicy, niewykorzystywania w celach niezgodnych z zakresem i celem
powierzonych zadań ,ochrony przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem,
utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem do danych
osobowych oraz ich przetwarzaniem.
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą zapewniając, że zbierane przez niego dane są:
1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@manc.pl
3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie ze strony www.manc.pl oraz kontaktu telefonicznego lub za pomocą
poczty e-mail, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest
całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce
rozpocząć korzystanie w/w form komunikacji z Usługodawcą.
4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,
zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5. PLIKI „COOKIES”
1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie
Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich
użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania strony
internetowej.
3. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do
swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej
przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
„cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

