
 

Zmiany w polityce prywatności związane z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane 

Twoje dane osobowe, jest Super Siódemka Lucjan Wypych spółka jawna z siedzibą 

w Poznaniu przy ul. Opłotki 23 (zwana dalej „S7”), który jest także operatorem internetowej 

platformy handlowej dostępnej pod adresem www.super-siodemka.pl 

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji 

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 
 

Napisz do wyznaczonego przez nas administratora bezpieczeństwa informacji. Oto 

jego dane kontaktowe: 

adres e-mail: ochrona.danych@super-siodemka.pl,  

adres pocztowy: Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka Jawna, ul. Opłotki 23. 60-012 

Poznań z dopiskiem Ochrona Danych. 

 

W jaki sposób zdobywamy Twoje dane? 
 

Otrzymaliśmy je w procesie rejestracji na naszej stronie B2B lub w kontakcie 

telefonicznym/bezpośrednim. Gromadzimy je w związku z transakcjami dokonywanymi 

przez Ciebie w naszej firmie. 

  

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych 

osobowych przez S7? 
 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do 

wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: 

 umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego 

korzystania z naszego portalu, w tym dokonywania transakcji zakupowych; 

 zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia 

obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych;  

 obsługi reklamacji na naszym portalu w przypadku, gdy takową złożysz;  

 obsługi zgłoszeń i próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz 

kontaktowy);  

 kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem 

usług. 

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla 

celów podatkowych i rachunkowych. 
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Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, 

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu S7, którym jest:  

• monitorowanie Twojej aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów 

kluczowych; 

• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi 

działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, 

w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;  

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, 

w których możesz wziąć udział; 

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych 

i mediacyjnych;  

• prowadzenie analiz statystycznych;  

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie 

rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających 

z przepisów prawa); 

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www 

i aplikacji mobilnych;  

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym 

momencie korzystając ze swojego konta na naszym portalu lub pocztą 

elektroniczną  na adres ochrona.danych@super-siodemka.pl 

 

Dlaczego niezbędne nam są Twoje dane osobowe? 
 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc 

zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:  

• adres email, login, telefon oraz informacji o firmie, jej adresie i adresie 

dostawy. 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy 

mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać 

z naszych usług.  

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych 

danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi 

przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.  

 

Jakie prawa przysługują Tobie w zakresie przetwarzania Twoich 

danych? 

 

- prawo dostępu 

- prawo do sprostowania oraz usunięcia Twoich danych 

- prawo do ograniczenia przetwarzania 

- prawo do ich przenoszenia 
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- prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu 

- prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych 

(z tego prawa możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku) 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 
 

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do 

przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie 

umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane? 
 

Twoje dane osobowe w związku z zawarciem umowy będą przechowywane do momentu 

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, 

w szczególności przepisów księgowych i prawa podatkowego.  

 


