Informace o GDPR

SELT informuje, že:
1) Správcem osobních údajů je SELT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v
Opolí, adresa: ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole, zapsaná v obchodním rejstříku Národního
soudního rejstříku pod číslem 0000589791, spisy společnosti se nacházejí u Okresního
soudu v Opolí, VIII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, základní kapitál: PLN
64 000 000, REGON: 363154414, NIP: 7543103311, registrační číslo BDO: 000009177.
2) Kontaktní údaje správce: ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole, Polsko; rodo@selt.com;
3) Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit v o
všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů e-mailem: iod@selt.com.
4) Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě článku (6 odst. 1 písm. b), c) a f).a čl. 9
odst. 2 písm. f) RODO) pro účely:
a) zavázat se u správce osobních údajů k úkonům směřujícím k uzavření smlouvy.
uvedenou v těchto obchodních podmínkách, zejména smlouvu o prodeji
výrobku;
b) plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli se Správcem, mimo jiné včetně záruční
povinnosti;
c) plnění povinností uložených Správci v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské
činnosti podnikání;
d) vznik, uplatnění nebo obhajoba nároků vyplývajících z uzavření smlouvy;
e) provádět úkoly související s přímým marketingem zboží a služeb.
5) Pokud jsou vaše údaje nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy/służby, je poskytnutí
vašich osobních údajů podmínkou pro uzavření smlouvy/služby. Pokud takové údaje nejsou
poskytnuty, správce nemůže dospět k závěru. uzavření a plnění smlouvy/služby.
6) Vaše osobní údaje v souvislosti s jejich zpracováním pro účely uvedené v bodě 4) výše,
mohou být svěřeny ke zpracování jiným subjektům nebo zadány jiným subjektům v
souvislosti s výkonem jejich činnosti. povinnosti správce osobních údajů v souvislosti s
realizací účelů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 101/2000.
Předpisy, tj:
a) subjekty, které poskytují společnosti SELT přepravní a kurýrní služby pro dodání
Produktu Zákazníkovi,
b) subjekty spravující systémy informačních a komunikačních technologií správce
a servery, na kterých jsou umístěny systémy správce, nebo subdodavatelské
společnosti,
c) subjekty, které vykonávají činnosti pro správce a jeho jménem, např. poskytují
služby. služeb, agenturních nebo bankovních služeb, jakož i obchodních
partnerů společnosti SELT,
d) Správce však může vaše osobní údaje předat do třetí země nebo do jiné země
nebo mezinárodní organizace v souvislosti s plněním jejích marketingových
úkolů.
1) Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro. realizace
konkrétních účelů zpracování, tj. ve smyslu bodu 4) podbodů 1), 2), 4) a 5) za období

2)
3)
4)
5)

nezbytné pro plnění smlouvy/služeb a poté až do doby, kdy je to vyžadováno zákonem nebo
jiným právním předpisem. za účelem zajištění případných pohledávek a v rozsahu bodu 4)
podbodu 3) po dobu, po kterou je to možné. Povinnosti správce.
Správce o vás může rozhodovat automatizovaně.
Správce může zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s vámi v rámci
automatizované v souvislosti s profilováním uživatelů pro marketingové účely.
Máte proto nárok na:
a) přístup k obsahu údajů (článek 15 GDPR);
b) oprava údajů (článek 16 GDPR );
c) výmaz údajů (článek 17 GDPR );
d) omezení zpracování údajů podle článku 18 GDPR;
e) přenositelnost údajů (článek 20 GDPR );
f) vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR );
g) podat stížnost u dozorového úřadu (článek 77 GDPR );
h) účinný opravný prostředek před soudem (článek 79 GDPR );
i) odškodnění (článek 82 GDPR ).

