
Polityka prywatności 
 
Serwis internetowy www.tenslab.pl, którego właścicielem jest Tenslab Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 
otrzymuje dane użytkowników za pośrednictwem: 
 
  
 
1. Formularza kontaktowego. 
 
Korzystanie z formularza kontaktowego oraz przekazywanie za jego pośrednictwem danych osobowych jest 
dobrowolne i dotyczy podstrony „Laboratorium Wzorcujące / Kontakt”. Pozyskane dane służą wyłącznie 
obsłudze zapytania użytkownika i nie są przekazywane podmiotom trzecim. 
 
Właściciel serwisu internetowego, może kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem podanego adresu 
e-mail lub telefonu kontaktowego w celu zrealizowania zapytania użytkownika. 
 
Każdy użytkownik strony ma prawo dokonywać zmian w swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia. W 
tym celu należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych wysyłając drogą mailową na adres 
wytrzymalosciowe@tenslab.pl wiadomość, w której należy określić jakie zmiany mają być dokonane.  Zmiany 
mogą dotyczyć wyłącznie danych związanych z adresem e-mail, z którego wysłana została ta wiadomość, 
natomiast adres ten będzie weryfikował właściciela danych osobowych. 
 
 
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Tenslab Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 209, 
80-266 Gdańsk. Zarejestrowana: Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS 
NIP: 5842735271, REGON: 222047768, KRS: 0000501180 
 
Dane zbierane są za pomocą połączenia szyfrowanego SSL i w przypadku braku współpracy, przechowywane są 
wyłącznie na serwerze pocztowym. 
 
W przypadku rozpoczęcia współpracy po nawiązaniu kontaktu, dane te będą przechowywane na serwerze ADO 
(w jego siedzibie) w systemie zarządzającym sprzedaż i obsługę posprzedażową. 
 
  
 
2. Plików Cookies 
 
Podobnie jak każda inna strona internetowa, również strona www.tenslab.pl korzysta z plików cookies. 
 
Czym są pliki cookies? 
 
Cookies są plikami tekstowymi zawierającymi określone informacje o danej stronie internetowej. Są one 
pobierane na komputer, gdy odwiedza się stronę internetową, a następnie komputer uzyskuje do nich dostęp 
za każdym razem, gdy ponownie odwiedza się tę samą stronę w przyszłości. Pliki cookies nie mają dostępu do 
żadnych innych danych na komputerze, nie mogą ich czytać ani edytować. 
 
Dlaczego używamy plików cookies? 
 
Pliki cookies ułatwiają użytkownikom korzystanie ze strony oraz pomagają nam w prowadzeniu statystyk 
dotyczących wykorzystania witryny, ilości odwiedzin oraz przeglądanych treści. 
 
W jaki sposób można wyłączyć pliki cookies? 
 
Wyłączenie plików cookies w przeglądarce internetowej jest proste a instrukcje na ten temat można znaleźć na 
stronach internetowych najpopularniejszych przeglądarek. 


