
 
 
 

 

 
DROGI UŻYTKOWNIKU, 

 
W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia 
 
informuję, że: 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka Selesto Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ul. 
Grzebieniowa 16 c, nr KRS: 0000703231, adres e-mail: kontakt@selesto.pl (dalej: Administrator). 

2. Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko; ulica; 
numer domu; numer mieszkania; kod pocztowy; miejscowość; kraj; telefon kontaktowy; e-mail; nazwa 
firmy; nip. Dane te są uzyskiwane od Ciebie w chwili składania zamówienia oraz na dalszym etapie 
jego realizacji. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ww. rozporządzenia oraz w celu świadczenia przez Administratora na 
Twoją rzecz innych usług – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. 

4. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz administratora 
- na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. 

5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na Twoją rzecz usług przez 

Administratora na podstawie zawartej umowy. 
7. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 
8. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu 

przeciwko przetwarzaniu danych. Bez podania przyczyny jesteś uprawniony do wniesienia 
sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego. 

9. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Cię narusza przepisy. 

11. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem 
realizacji usług przez Administratora. 

12. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Twoje dane nie będą przetwarzane w 
formie profilowania. 


