
Polityka Prywatności firmy Moto Wektor Sp. z o. o.dotycząca Newsletterów

1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Firma MOTO WEKTOR Sp. z o.o. szanując prawo użytkowników do prywatności oraz respektując 
ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i 
poufności pozyskanych danych osobowych. Dlatego mając to na uwadze dba o ochronę adresów email 
swoich subskrybentów stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające dostępowi do 
Państwa danych osobom niepowołanym.

2.  PRZETWARZANIE DANYCH
Wszystkie adresy email przetwarzane są w siedzibie firmy 
MOTO WEKTOR Sp. z o.o. 
ul. Poligonowa 35
43-300 Bielsko-Biała
 
Firma MOTO WEKTOR oraz pracownicy nie sprzedają i nie udostępniają osobom trzecim adresów 
email subskrybentów newslettera. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich 
kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

3. SPOSÓB POZYSKANIA PAŃSTWA ADRESU EMAIL
Państwa adres email mógł wejść w posiadanie naszej firmy w następujący sposób: 
-jesteście lub byli Państwo naszym klientem,
-wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie korespondencji reklamowej z naszej firmy,
-zapisali się Państwo do naszego newslettera
-umieścili Państwo swój adres email w publicznej bazie danych i dlatego otrzymali Państwo od nas 
zapytanie dotyczące dalszej korespondencji komercyjnej z naszej firmy
-umieścili Państwo firmowy adres email w publicznej bazie danych  i dlatego otrzymali Państwo od nas 
korespondencję komercyjną z naszej firmy. 

4. ANONIMOWOŚĆ I WERYFIKACJA
W trakcie zapisywania się do newslettera umieszczonego na stronach internetowych firmy nasz 
system informatyczny zażąda jedynie od Państwa podania adresu email, który jest weryfikowany 
w sposób wykluczający podszywanie się osób trzecich.
Czytelnicy naszych newsletterów pozostają anonimowi. Ponadto każdemu z nich przysługuje prawo 
wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych. 

5. REZYGNACJA Z OTRZYMYWANIA KORESPONDENCJI Z NASZEJ FIRMY
W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania korespondencji email pochodzącej od firmy 
MOTO WEKTOR Sp. z o.o
w tym celu należy wysłać na adres email:
nowak@motowektor.pl
rezygnację zawierającą dane osobowe, które mają zostać usunięte z bazy.

mailto:nowak@motowektor.pl

