
 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności  

I. Jakie dane o Tobie zbieramy? 

Dane zbierane podczas rejestracji 
Dostęp do serwisu SELFA GE nie wymaga rejestracji użytkownika. Korzystający musi podać swoje imię oraz adres email 
jedynie w przypadku subskrypcji opcji Newsletter. 

Dane zbierane podczas transakcji zakupu 

SELFA GE nie prowadzi sprzedaży internetowej swoich produktów, w związku z czym, szczegółowe dane takie jak: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności, typu karty itp. nie są wymagane. 

Dane zbierane automatycznie 

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, 
nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. 

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami 

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane 
osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. 

II. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane? 

SELFA GE nie udostępnia zebranych danych osobowych podmiotom trzecim. 

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy 
posiadane dane kontaktowe w celu obsługi Twojego konta. 

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, 
tworzenia statystyk demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron 
internetowych. Dane te są zbierane automatycznie przy każdej wizycie wszystkich użytkowników serwisu. 

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu 
odpowiedzi na złożone zapytania. 

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione 
pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, 
możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości. 

III. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować? 

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będzie on wysyłany 
drogą mailową. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Wykorzystanie „cookies”. 

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas 
korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych 
osobowych. 

V. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe? 

Posiadamy zabezpieczenia dostępowe zarówno naszych serwerów, jak i wewnętrznych baz danych. 

VI. Zmiany naszej polityki prywatności. 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności 
na tej stronie. 

VII. Kontakt 

Firma zbierająca dane: SELFA Grzejnictwo Elektryczne SA, ul. Bieszczadzka 14, 71 – 042 Szczecin.W razie dodatkowych 
pytań dotyczących ochrony prywatności, nieujętych powyżej, prosimy o kontakt. 

 


