
Polityka prywatności Esnetix

Administratorem i właścicielem systemu informatycznego działającego pod nazwą ESNETIX 
oraz domeną www.esnetix.pl  jest firma Esnetix Ernest Stępień, ul.  Wólczyńska 7 lok. 73,
01-908  Warszawa,  NIP  118-179-18-78,  REGON  146344999,  wpisana  do  Centralnej 
Ewidencji  i  Informacji  o Działalności  Gospodarczej  Rzeczypospolitej  Polskiej  zwana dalej 
Esnetix.

Esnetix podaje do wiadomości Użytkowników niniejszą Politykę prywatności, rozumiejąc jak 
ważną kwestią jest prawidłowe zabezpieczenie zgromadzonych w systemie informatycznym 
danych osobowych. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz sposób w jaki gromadzimy, 
przetwarzamy oraz wykorzystujemy informacje o Użytkownikach systemu ESNETIX.

§ 1.

Wszelkie dane i informacje dotyczące Użytkowników systemu ESNETIX podlegają ochronie 
prawnej zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Esnetix jako administrator oraz właściciel 
systemu  informatycznego  podjął  działania  zmierzające  do  ich  ochrony  oraz  do  ochrony 
prywatności.

§ 2.

1. Zbieramy  jedynie  te  dane,  które  są  niezbędne  do  prawidłowego  realizowania 
świadczonych przez Esnetix usług. W zakresie gromadzonych i przetwarzanych danych 
zbieramy i przetwarzamy następujące dane użytkownika:

a. imię i nazwisko,
b. nazwa (firma),
c. adres e-mail,
d. adres strony www,
e. adres siedziby / adres korespondencyjny,
f. nr NIP,
g. nr telefonu.

2. Podanie  powyższych  danych  ma  charakter  dobrowolny,  jest  jednak  niezbędne  do 
realizacji świadczonych usług. Powyższe dane nie są weryfikowane przez Esnetix, stąd 
Użytkownik  winien  wpisać  je  zgodnie  ze  stanem  faktycznym,  a  także  dbać  o  ich 
poprawność.

§ 3.

1. Wszelkie  gromadzone  dane  przesyłane  są  do  systemu  ESNETIX  za  pomocą 
bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 256-bitowym.

2. Wszystkie  informacje  przechowywane  na serwerach  Esnetix  są zabezpieczone  przed 
dostępem osób nieuprawnionych. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych 
danych są pracownicy odpowiednio przeszkoleni przez właściciela systemu ESNETIX i 
posiadający stosowne upoważnienie.

3. Dostęp do danych osobowych oraz teleadresowych podmiotów korzystających z systemu 
ESNETIX mają jedynie te firmy,  które posiadają w systemie swoje konto. Dostępność 
tych danych służy jedynie nawiązywaniu  oraz rozwijaniu relacji  handlowych  pomiędzy 
Producentami i Hurtowniami.



4. Dane osobowe oraz teleadresowe podmiotów korzystających z systemu ESNETIX nie są 
udostępniane podmiotom zewnętrznym, które nie korzystają z systemu.

5. Dodatkowym zabezpieczeniem danych osobowych, danych teleadresowych oraz danych 
handlowych, które znajdują się w bazie danych systemu ESNETIX, jest blokada robotów 
wyszukiwarek  internetowych.  Oznacza  to,  że  dane  zgromadzone  w  bazie  danych 
systemu ESNETIX nie są dostępne w wyszukiwarkach internetowych.

6. Dane handlowe w postaci zamówień, archiwalnych zamówień, faktur VAT, archiwalnych 
faktur VAT, faktur korygujących oraz archiwalnych faktur korygujących nie są dostępne 
dla firm konkurencyjnych  względem Producentów i  Hurtowni.  Dostęp do dokumentów 
handlowych  mają  jedynie  te  podmioty,  które  utworzyły  te  dokumenty  lub  do  których 
dokumenty te zostały zaadresowane.

§ 4.

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników 
używamy  tzw.  cookies,  tj.  informacji  zapisywanych  przez  serwer  systemu  ESNETIX  na 
komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z 
tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i 
wykorzystaniu przez nich z systemu ESNETIX.

§ 5.

Esnetix  gromadzi  informacje  dotyczące  wykorzystywania  systemu  ESNETIX  przez 
Użytkowników oraz  ich  numerów IP na  podstawie  analizy  logów systemowych.  Dane  te 
wykorzystywane są do celów technicznych, statystycznych oraz marketingowych.

§ 6.

1. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych.
2. Dane  mogą  być  usunięte  z  bazy,  z  zachowaniem  jednak  tych,  które  są  niezbędne, 

zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa, do wykonania umowy lub w celach 
księgowych,  bezpieczeństwa  lub  dowodowych  w  przypadku  sporów  pomiędzy 
Producentami  a  Hurtowniami.  W  celu  usunięcia  danych  wystarczy  wysłać  e-mail  na 
adres:  biuro@esnetix.pl.  Usunięcie  danych nie dotyczy  usunięcia  informacji,  które nie 
zawierają danych osobowych. Pozostawienie tych danych ma na celu ochronę Esnetix w 
przypadku ewentualnych roszczeń (dla celów dowodowych).

§ 7.

Esnetix w żaden sposób nie wykorzystuje informacji gromadzonych w systemie ESNETIX 
przez Użytkowników, poza celami które zostały przedstawione w paragrafie 5.

§ 8.

Esnetix zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki  prywatności.  Użytkowników obowiązuje 
aktualna  Polityka  prywatności,  dostępna  na  stronie  www.esnetix.pl.  Jakiekolwiek 
wprowadzane  zmiany nie  wpływają  na  podstawową  zasadę:  Esnetix  nie  sprzedaje  i  nie 
udostępnia  podmiotom  trzecim  danych  personalnych,   teleadresowych,  ani  handlowych 
swoich Usługobiorców.


