POLITYKA PRYWATNOŚCI SE SPEZIAL-ELECTRONIC SP. Z O. O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Celem niniejszej Polityki Prywatności SE Spezial-Electronic sp. z o. o. (dalej: „Polityka) jest szczegółowy
opis sposobu, w jaki spółka SE Spezial-Electronic sp. z o. o. (dalej: „SE”, „my”) gromadzi i wykorzystuje
informacje przekazywane przez Ciebie przy okazji składania ofert, realizacji zamówień, dostaw,
podpisywania umów lub korzystania ze strony internetowej SE http://spezial.pl/ (dalej: „Strona”),
w tym również w odpowiednich przypadkach dane osobowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się
z niniejszą Polityką.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
SE przywiązuje szczególną wagę do poszanowania Twojej prywatności. Wszelkie dane osobowe
pozyskane od Ciebie są przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi wydanymi
na podstawie Rozporządzenia 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) (Dziennik Urzędowy UE L 119, 04/05/2016, s. 1-88) (dalej:
„RODO”).

III. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe.
Korzystanie ze Strony nie jest uzależnione od udostępnienia SE danych osobowych. Udostępnienie
przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

IV. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO jest SE Spezial-Electronic spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stępińskiej 22/30, lok. 209 (00-739
Warszawa, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062873, o numerze REGON 210432961,
o numerze NIP 598-13-96-269.

V. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH / DANE KONTAKTOWE
Spółka SE zdecydowała się nie wyznaczać inspektora ochrony danych.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z administratorem
danych pod adresem e-mail: odo@spezial.pl.

VI. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych są zawsze zgodne z przepisami RODO.
Podstawą przetwarzania danych może być:
1) wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. a)
RODO),
2) wykonywanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (art. 6
ust. 1 pkt. b) RODO),
3) obowiązek prawny spoczywający na administratorze danych (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO) lub
4) prawnie uzasadnione interesy administratora danych – np. przetwarzanie danych osobowych
do celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).
Równowaga interesów
Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że nasz marketing
bezpośredni nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie
nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące
okoliczności:

1) wyraziłeś chęć otrzymywania naszych komunikatów marketingowych na podany adres email,
a zatem uznaliśmy, że możesz rozsądnie oczekiwać, że będziemy wysyłać do Ciebie tego
rodzaju komunikaty,
2) nie stosujemy profilowania,
3) szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw, dlatego zapewniamy możliwość
łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody w każdej chwili przysługuje Tobie
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej
wycofaniem.

VII. PRAWO DO SPRZECIWU
Masz w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
w celach opisanych powyżej. Po wniesieniu sprzeciwu, SE przestanie przetwarzać dane w tych celach,
chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla SE ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane
będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu
prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – SE zaprzestanie
przetwarzania danych w tym celu.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1) obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi
klientów (np. w celu obsługi reklamacji), zabezpieczenia albo dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (wynikającego np.
z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
2) dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz
sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu,
3) dane osobowe użytkowników Strony przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia
zapisanych na ich urządzeniach plików cookie (szczegóły dotyczące sposobu korzystania
przez nas z plików cookie znajdziesz poniżej w części XIV. UŻYWANIE CIASTECZEK – PLIKI
COOKIE).

IX. ODBIORCY DANYCH
Do Twoich danych mogą mieć dostęp podmioty z grupy kapitałowej SE Spezial-Electronic, nasi
podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,
hostingowe, banki, firmy kurierskie.

X. LOKALIZACJA
SE nie przekazuje danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz SE w krajach trzecich,
w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

XI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XII. INFORMACJA O WYMOGU /DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania
umowy lub przeprowadzenia innych działań.

XIII. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Na naszej Stronie dostępne są odnośniki do stron prowadzonych przez inne podmioty. Odnośniki
te podajemy dla Twojej wygody, jednak nie dokonujemy przeglądów, kontroli ani nie monitorujemy
praktyk w zakresie prywatności obowiązujących na stronach prowadzonych przez inne podmioty.
Niniejsza Polityka nie odnosi się do stron prowadzonych przez osoby trzecie. Nie ponosimy

odpowiedzialności za działania stron prowadzonych przez osoby trzecie. Jednocześnie zachęcamy
Ciebie do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach
partnerskich, w szczególności jeśli gromadzone są za ich pośrednictwem Twoje dane osobowe.

XIV. UŻYWANIE CIASTECZEK – PLIKI COOKIE
SE używa plików cookie do gromadzenia informacji.
Pliki cookie to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w Twoim urządzeniu końcowym (dysku twardym) i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych.
Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich
przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
SE wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:
a) zapewnienia precyzyjniejszego i dogodniejszego korzystania ze Strony, dostosowania
zawartości Strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony,
b) badania Twojej aktywności na Stronie w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych
statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze Strony, co umożliwia
ulepszanie struktury i zawartości Strony, jak również identyfikowanie źródła, z którego trafiłeś
na Stronę.
Ciasteczka są często wykorzystywane przez wiele witryn w Internecie. Możesz wybrać, czy i w jaki
sposób ciasteczko będzie akceptowane poprzez zmianę preferencji i opcji w swojej przeglądarce.
Jeżeli zdecydujesz się wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce, dostęp do niektórych części
Strony może być niemożliwy.
SE stosuje dwa główne rodzaje plików cookie:
a) tzw. cookies stałe (z ang. „persistent cookies”) – przechowywane są w Twoim urządzeniu
końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia;
b) tzw. cookies sesyjne (z ang. „session cookies”) – przechowywane są w Twoim urządzeniu
końcowym do czasu wylogowania się lub zamknięcia okna przeglądarki.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie
zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie, w tym wyłączania, blokowania i usuwania
plików cookie, dostępne są w ustawieniach oprogramowania konkretnej przeglądarki internetowej.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce. Zmiany dokonywane są poprzez
zamieszczenie nowej treści Polityki na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich
wprowadzenia. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej Polityki w celu
śledzenia zmian w jej treści.

