
. 

 
 
 

Strona 1  

        
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

  
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE   

 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu 

Internetowego jest ARLEN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Branickiego 17, 02-972 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000125086, NIP 5261039877, REGON 011346610 - zwana dalej 
„Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.   
 

2. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z nami pod adresem naszej siedziby 
lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną 
poprzez sklep@salut.pl. 
 

3. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)(„RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) („uŚUDE”).  

 
4. Dane osobowe Usługobiorców (Klientów) Administrator będzie przekazywać 

następującym odbiorcom: dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT, podmiotom, 
za pomocą których realizuje zobowiązania: firmy kurierskie, przewoźnicy, operatorzy 
systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje, firmy produkujące wyroby na 
indywidualne zamówienie, podmiotom z grupy kapitałowej Administratora; partnerom 
biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracuje łącząc produkty lub usługi; organom władzy 
publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie 
władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; naszym 
podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. podmiotom świadczącym usługi 
księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencjom marketingowym 
itp.).  
  

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których 
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane 
zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane 
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w 
stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej 
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu 
przetwarzania.   

 

6. Dane Usługobiorcy (Klienta) będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się 
roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres 
przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i 
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problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej 
daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.  

 

7. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług 
Administrator może przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym 
celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.  

 
8. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające 

się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć 
zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod 
adresem: https://www.salut.pl/Regulamin.   

 
9. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. 

Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności 
tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego 
i Newslettera.  

 
II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH   

 
1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:   

  
a) nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego 
między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu 
Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży 
Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta;   

b) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;  

c) cel archiwalny (dowodowy) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 
zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;  

d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; 

e) badanie satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych usług 
i sprzedaży produktów; 

f) w innych przypadkach, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie  

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu w niej określonym. 

 

       2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i 
nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer 
domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), miejsce zatrudnienia. W wypadku 
Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator 
przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Przetwarzanie 
danych, o których mowa w niniejszym ustępie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 
pkt b). 
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       3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2  powyżej jest dobrowolne, ale 
niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu 
Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych 
danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem 
świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie 
Sklepu Internetowego.   
  

III. NEWSLETTER  
 

1. W zależności od dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika (Klienta) zgody, podany 
przez Użytkownika (Klienta) w adres e-mail,  będzie wykorzystywany w celach 
marketingowych, tj. przesyłania bezpłatnego Newslettera zawierającego informacje handlowe 
w rozumieniu uŚUDE. Przesyłane w ramach Newslettera informacje dotyczą wyłącznie oferty 
Sklepu. Zgoda Użytkownika (Klienta) może być cofnięta w każdym czasie.  

 
IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH  

 
1. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkownika 

(Klienta) i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Cały proces składania zamówienia, jak 
również jego realizacji w Sklepie Internetowym jest szyfrowany i chroniony certyfikatem SSL. 
Dostęp do bazy danych Sklepu Internetowego posiadają jedynie uprawnieni pracownicy lub 
współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu 
Internetowego, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia lub zawarte stosowne 
umowy powierzenia w trybie art. 31 uODO.  

 
2. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez płatności elektronicznych przez 

Usługobiorcę (Klienta), w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem 
bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać 
się jednak niewystarczające, jeżeli sam Usługobiorca (Klient) nie zachowa zasad 
bezpieczeństwa. W szczególności Usługobiorca (Klient) powinien zachować w poufności login 
i hasło do Konta i nie udostępniać ich osobom trzecim, jak również zwracać uwagę na 
zabezpieczenie połączenia internetowego odpowiednim certyfikatem (zielona kłódka w 
lewym rogu paska adresowego w przeglądarce). Administrator nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za szkody wywołane działaniami Usługobiorcy (Klienta) stanowiącymi 
naruszenie zasad bezpieczeństwa.   
 

3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

 
4. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i 

modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą 
elektroniczną:  
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a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL,   
b) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.   

 
 
 

V. DOSTĘP DO DANYCH 
 

1. Zgodnie z RODO, Usługobiorcy (Klientowi) przysługuje: 
 

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 (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

 
2. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanych powyżej. 
Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że istnieją prawnie 
uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub 
niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 
3. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. 
 
4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z 

Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną 
na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności. 
 

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, 
przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych 
zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu 
ochrony danych wymaganego przepisami prawa. 
 

6. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w 
tym profilowania 
 
 

 


