Informacja RODO
SELT informuje, że
1) Administratorem danych osobowych jest SELT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Opolu, adres: ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000589791, akta rejestrowe Spółki znajdują się w Sądzie Rejonowym w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 64.000.000 zł, REGON:
363154414, NIP: 7543103311, Nr rejestrowy BDO: 000009177.
2) Dane kontaktowe Administratora: ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole, Polska; rodo@selt.com;
3) Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez kontakt e-mail: iod@selt.com.
4) Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. (art. 6 ust. 1 lit. b, c i f
oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO), w celach:
(1) podjęcia przez Panią / Pana z Administratorem danych osobowych działań zmierzających do zawarcia
umowy określonej w Regulaminie, a zwłaszcza umowy sprzedaży Produktu;
(2) wykonania umowy zawartej przez Panią / Pana z Administratorem, w tym m.in. zobowiązań
gwarancyjnych;
(3) wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej;
(4) ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń wynikających z zawarcia umowy;
(5) realizacją zadań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług.
5) W zakresie w jakim Pani / Pana dane są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy / usługi
z Administratorem, podanie Pani / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy /
świadczenia usługi. Jeżeli dane takie nie zostaną podane Administrator nie będzie miał możliwości zawarcia
i wykonywania umowy / usługi.
6) Pani / Pana dane osobowe w związku z ich przetwarzaniem w celach określonych powyżej w punkcie 4)
mogą być powierzone do przetwarzania lub powierzone innym podmiotom w związku z wykonaniem
obowiązków ciążących na Administratorze danych osobowych, w związku z realizacją celów określonych w
Regulaminie, tj.:
(1) podmiotom świadczącym SELT usługi transportowe, kurierskie dostarczania Produktu do Klienta,
(2) podmiotom administrującym systemami informatycznymi i teleinformatycznymi Administratora oraz
serwerami, na których znajdują się systemy Administratora lub firm podwykonawczych,
(3) podmiotom wykonującymi czynności na zlecenie i w imieniu Administratora, np. świadczącym usługi
serwisowe, agencyjne czy bankowe, a także Partnerom handlowym SELT,
jednakże Administrator Pani / Pana dane osobowe może przekazywana do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej w związku z realizacją swoich zadań marketingowych.
7) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, o którym mowa powyżej przez okres niezbędny do
realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w zakresie pkt 4) podpunkt (1), (2), (4) i (5) przez okres
potrzebny do wykonania umowy / usług, a po tym okresie do czasu, gdy wymagają tego przepisy prawa lub
dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, natomiast w zakresie pkt 4) podpunkt (3) do czasu wypełnienia
obowiązków przez Administratora.
8) Administrator może podejmować wobec Pani / Pana decyzji w sposób zautomatyzowany.
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Administrator może dokonywać wobec Pani / Pana przetwarzania danych osobowych w sposób
zautomatyzowany w związku z profilowaniem użytkowników celem realizacji zadań marketingowych.
Wobec tego Pani / Panu przysługuje prawo do:
dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
sprostowania danych (art. 16 RODO);
usunięcia danych (art. 17 RODO);
ograniczenie przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
przenoszenia danych (art. 20 RODO);
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
wniesienia skargi do organu nadzoru (art. 77 RODO);
skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem (art. 79 RODO);
odszkodowania (art. 82 RODO).

