Klauzula informacyjna
Treść obowiązku informacyjnego zgodnego z art. 13 ust. 1 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, zwane dalej: „RODO”):
1.
2.
3.

4.
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6.

7.

8.

9.

Administratorem danych osobowych jest firma Slotex.pl Wojciech Olanin z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 3,
44-200 Rybnik, NIP: 6423201246, REGON: 367004120 (zwany dalej: „Administrator”).
Dane kontaktowe administratora – Adres e-mail: kontakt@slotex.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w poniższych celach:
a) W przypadku akceptacji regulaminu świadczonych usług przez administratora: w celu świadczenia usług o
których mowa w niniejszym regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) W przypadku udzielenia dobrowolnej zgody na realizację marketingu bezpośredniego: w celu przesyłania treści
marketingowych, w tym informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności
poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail), połączenia telefoniczne lub SMS. Podstawę prawną przetwarzania
danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Do
przetwarzania danych uprawnia również art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422);
c) W przypadku wysłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego: w celu udzielenia odpowiedzi na
przesłane zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, realizacja prawnie uzasadnionego interesu
administratora po przez udzielenie wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz oferowanych przez
siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanej osoby.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym, które zostały określone w załączniku nr 1 do
niniejszej klauzuli informacyjnej.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przechowywane przez:
a) W przypadku realizacji umowy lub zakupu usługi - przez cały okres jej obowiązywania (do czasu posiadania konta
w panelu klienta lub usług);
b) W przypadku udzielenia dobrowolnej zgody w celach marketingu bezpośredniego – do czasu wycofania zgody;
c) W przypadku zapytania wysłanego za pomocą formularza kontaktowego – do czasu wycofania zgody.
Przysługuje Państwu prawo do:
a) Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych;
b) Wycofania zgody udzielonej w przypadku pkt 3 lit. b co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej cofnięciem;
c) Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, jednak brak ich podania:
a) Uniemożliwi administratorowi świadczenie usług, o czym mowa w pkt 3 lit. a;
b) Uniemożliwi administratorowi przyjmowanie i realizowanie zgłoszeń wysłanych za pomocą formularza
kontaktowego, o czym mowa w pkt 3 lit c.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie o czym
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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Załącznik nr 1

Podmioty współpracujące
Typ podmiotu

Nazwa i adres podmiotu

Dostawca serwerów

OVH Sp. z o.o.
ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław
NIP: 8992520556, REGON: 933029040

Dostawca serwerów

Sprint SA
ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn
NIP: 7390204115, REGON: 001339396

Rejestrator domen oraz certyfikatów SSL

MSERWIS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław
NIP: 8971849179, REGON: 368943222

Dostawca systemu do wysyłki wiadomości SMS

SerwerSMS Polska Sp. z o.o.
ul. Ogrodowskiego 27, 44-203 Rybnik
NIP: 5482680621, REGON: 366631760

Dostawca systemu płatności

Krajowy Integrator Płatności SA
ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań
NIP: 7773061579, REGON: 300878437

Dostawca systemu płatności

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Dostawca systemu przetwarzania transakcji za pomocą
kart kredytowych i debetowych

Elavon Financial Services Designated Activity Company
(Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o
Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w
Polsce
ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa
NIP: 2090000825, REGON: 300649197

Dostawca systemu płatności SMS Premium Rate

DIGITAL VIRGO SA
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
NIP: 5272317216, REGON: 016750310

Bank obsługujący rachunki bankowe

ING Bank Śląski SA
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
NIP: 6340135475, REGON: 271514909

Obsługa księgowa

Biuro Rachunkowe HOSSA Barbara Graca-Cwynar
os. Krakusa 26, 44-200 Rybnik
NIP: 6391056544, REGON: 278217570
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