
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Dziękując za Państwa zaufanie, pragniemy wskazać zasady postępowania, którymi kierować się 

będziemy w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z 

treścią poniższych postanowień. 

 

DANE OSOBOWE 

1. Korzystanie z formularza kontaktowego zawartego na stronach internetowych: www.sgm.pl/ (dalej: 

Formularz) oraz podając dane takie jak w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-

mail (dalej: Dane) wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.; dalej 

Ustawa) przez Sopocką Grupę Marketingową Sp. z. o.o., z siedzibą w Sopocie (81-824) przy ul. Armii 

Krajowej 116/17, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000280793, w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII 

Wydział Gospodarczy, REGON: 220433154, NIP: 585-14-33-339 (dalej: SGM lub Spółka), który jest 

administratorem Danych. 

2. Przez pojęcie dane osobowe należy rozumieć przesłane Dane umożliwiające zidentyfikowanie osoby 

fizycznej wysyłającej Formularz (dalej: Nadawcy). 

3. Nadawca udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie. 

4. Dane wykorzystywane są przez SGM w celu przedstawienia odpowiedzi na Państwa zapytanie 

złożone za pośrednictwem Formularza tj. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych 

SGM, w szczególności w celu przedstawienia Nadawcy oferty handlowej lub innych materiałów lub 

broszur informacyjnych, które zmierzać mają do nawiązania współpracy ze Spółką lub do podjęcia 

działań niezbędnych przed zawarciem umowy na wniosek Nadawcy. 

5. Dane zachowywane są jedynie po wyrażeniu zgody przez Nadawcę poprzez zaznaczenia przy 

Formularzu opcji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sopocką Grupę Marketingową Sp. z. o.o. 

moich danych osobowych na potrzeby i w zakresie opisanym w Polityce Prywatności. Oświadczam, że 

zapoznałem się z Polityką prywatności i jestem świadomy przysługującego mi prawa do wglądu do 

moich danych, jak również prawa do ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest 

dobrowolne”. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania Formularza. 

6. SGM zobowiązuje się ochrony i zarządzania Danym z największą starannością. 

7. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. 

8. Nadawca zachowuje wszelkie prawa wynikające z Ustawy, w szczególności prawo do uzyskania 

informacji o utworzeniu zbioru danych, dostępu do treści swoich Danych oraz ich poprawiania lub 

usunięcia. 

9. Nadawca ma prawo wycofania zgody na przechowywanie i przetwarzanie Danych.  

 

PLIKI COOKIE 

10. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają na komputerze użytkownika i pozwalają w 

szczególności na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej SGM oraz na anonimowe 

zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji o odwiedzanych 

podstron internetowych (dalej: Pliki cookie). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguytsmy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguytsmy


11. Pliki cookie nie służą do zbierania danych osobowych, a za ich pomocą nie jest możliwe 

zidentyfikowanie konkretnego użytkownika. 

12. SGM stosuje Pliki cookie w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych oraz uzyskania 

informacji o sposobie ich użytkowania. 

13. Zgoda na używanie Plików cookie jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik strony internetowej SGM 

może odmówić akceptacji korzystania z Plików cookie lub skorzystać z ustawień przeglądarki 

internetowej regulujących ich użycie. 

14. SGM informuje, że w przypadku zablokowania Plików cookie w całości lub w części, możliwe jest 

ograniczenie funkcjonalności stron internetowych SGM. 

 

DODATKOWE POSTANOWIENIA 

15. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do stron internetowych Spółki, tj. 

www.sgm.pl/ i nie obejmuje innych stron internetowych zawierających odnośniki do tych stron. 

16. Niniejsza Polityka prywatności oraz komunikacja prowadzona z wykorzystaniem Formularza podlega 

prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinna być interpretowana. 

17. Przesłanie Spółce Danych oraz innych zapytań za pośrednictwem Formularza nie stanowi oferty w 

rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego.  

18. W przypadku zainteresowania wykonaniem praw, których mowa w punktach 9. i 10. niniejszej 

Polityki prywatności lub w razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, uprzejmie prosimy o 

kontakt poprzez wysłanie wiadomości pod adres info@sgm.pl 
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