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I. Kto jest administratorem danych osobowych? 

SELVE GmbH & Co. KG, Werdohler Landstraße 286, 58513 Lüdenscheid, info@selve.de 

II. Jak można skontaktować się z inspektorem danych osobowych? 

Naszym inspektorem danych osobowych jest p. dr Werner, adres e-mail: datenschutz@selve.de lub 

korespondencyjnie pod naszym adresem z dopiskiem „Inspektor danych osobowych“. 

III. W jakich celach i na podstawie jakich przepisów prawnych przetwarzamy dane osobowe? 

a) Odwiedzanie naszej strony internetowej 

W przypadku, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową w celach czysto informacyjnych, a 

więc bez rejestracji lub przekazywania nam informacji w jakiejkolwiek innej formie, gromadzimy 

wyłącznie te dane osobowe, które przekazuje nam Państwa przeglądarka: 

● typ i wersja przeglądarki 

● stosowany system operacyjny 

● adres URL przekierowania 

● nazwa hosta danego komputera 

● godzina zapytania serwera 

● adres IP 

Te dane są dla nas konieczne ze względów technicznych, aby wyświetlać naszą stronę, 

zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo oraz optymalizować naszą ofertę. 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przy 

czym nasz usprawiedliwiony interes wynika tutaj ze wskazanych celów. 

Usuwamy te dane najpóźniej po upływie 7 dni. Zapisywanie danych ma miejsce jedynie po usunięciu 

adresu IP, co zapewnia anonimowość. 

b) Cookies 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, zapisywane na komputerze i 

przyporządkowywane do przeglądarki, z której Państwo korzystają, które przekazują nam określone 

informacje. 

Nasza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka czasowe (transient cookies) i ciasteczka stałe (persistent 

cookies). Ciasteczka czasowe usuwane są automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się 

do nich przede wszystkim ciasteczka sesyjne (session cookies). Zapisują one tzw. ID sesji, dzięki 

któremu można przyporządkować różne zapytania Państwa przeglądarki do danej sesji. W ten sposób 

Państwa komputer może być ponownie rozpoznany, jeśli wracają Państwo na naszą stronę. 

Ciasteczka sesyjne są usuwane w momencie wylogowania lub zamknięcia przeglądarki. Ciasteczka 

stałe usuwane są automatycznie po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od 

danych plików cookie. W dowolnym momencie mogą Państwo usunąć pliki cookies w ustawieniach 

zabezpieczeń swojej przeglądarki. 
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Mogą Państwo skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami i np. 

zablokować otrzymywanie plików cookies od osób trzecich (third-party cookies) lub wszystkich plików 

cookies. Prosimy pamiętać, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje strony mogą być dla Państwa 

dostępne. 

Poza tym korzystamy z ciasteczek, aby móc zidentyfikować Państwa kolejne wizyty, jeśli mają 

Państwo u nas konto. W przeciwnym razie musieliby Państwo przy każdej wizycie logować się 

ponownie. 

Korzystanie z ciasteczek ma na celu poprawienie funkcjonalności korzystania z naszej oferty i 

zoptymalizowanie łatwości obsługi. Ciasteczka służą nam również do opracowywania statystyk 

dotyczących korzystania z naszej strony i przeprowadzania analiz, dzięki którym możemy 

dostosowywać nasza ofertę do Państwa potrzeb. Kiedy odwiedzają Państwo ponownie naszą stronę, 

dzięki plikom cookies możemy rozpoznać, że byli Państwo u nas już wcześniej. Te pliki usuwane są 

automatycznie po upłynięciu zdefiniowanego okresu czasu. 

Wchodząc na naszą stronę, widzą Państwo informację o korzystaniu z plików cookies, która odwołuje 

się również do naszej polityki prywatności. W tym miejscu mogą Państwo wyrazić zgodę na 

korzystanie z ciasteczek. 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przy 

czym nasz usprawiedliwiony interes wynika tutaj ze wskazanych celów. Jeśli zgadzają się Państwo na 

korzystanie z ciasteczek, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych. 

c) Kontakt mailowy 

Jeśli kontaktują się Państwo z nami poprzez podane przez nas adresy e-mail, zapisujemy przekazane 

przez Państwa dane osobowe, aby móc udzielić odpowiedzi na przesłane zapytanie. 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przy 

czym nasz usprawiedliwiony interes wynika tutaj ze wskazanych celów. Jeśli kontakt z Państwa strony 

ma na celu zawarcie umowy lub następuje w ramach umowy już zawartej, podstawę prawną stanowi 

art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Dane są usuwane po opracowaniu Państwa zapytania. Mogą Państwo również w dowolnym 

momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

d) Rejestracja 

Podanie danych wymaganych do rejestracji jest dobrowolne. Są one dla nas danymi osobowymi 

jedynie wtedy, gdy podają Państwo informacje, np. poprzez wykorzystanie nazwy użytkownika lub 

adresu mailowego, które umożliwiają stworzenie powiązanie z Państwa osobą. Zalecamy korzystanie 

z pseudonimów. 

Jeśli dokonają Państwo rejestracji i logują się za pomocą swoich danych dostępu, w zakładce "Mój 

profil" znajdą Państwo link opisany jako "Usunięcie całego profilu i wszystkich danych". Po kliknięciu 

na ten link wszystkie Państwa dane zostaną usunięte. Ponadto mogą Państwo modyfikować wszystkie 

dane w tym obszarze. 
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Na adres e-mail podany przy rejestracji przesyłamy wyłącznie informacje dotyczące rejestracji, 

dostępnych aktualizacji serwera oraz informacje dotyczące ewentualnych problemów systemowych. 

Oprócz tego na ten adres e-mail przesyłamy informację dotyczącą zresetowania hasła, jeśli je 

Państwo zapomną. 

Jeśli założone przez Państwa podczas rejestracji konto nie będzie używane przez ponad rok, 

usuwamy konto oraz wszystkie dane na nim zapisane. 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Cały proces rejestracji jest zabezpieczony przy użyciu protokołu SSL, aby uniemożliwić dostęp 

niepowołanym osobom trzecim. 

IV. Jakie prawa Państwu przysługują? 

Mają Państwo następujące prawa dotyczące danych osobowych: 

● prawo do informacji, 

● prawo do korekty i usunięcia, 

● prawo do ograniczenia przetwarzania, 

● prawo do anulowania zgody na przetwarzanie, 

● prawo do przekazywania danych. 

Mogą Państwo również wnieść na nas skargę do organu nadzorczego. 

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w 

dowolnym momencie, co nie narusza zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonywano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Do pobrania 
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