Polityka prywatności.
Polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów strony
seolite.pl, której właścicielem jest firma lokoz.com s.c., ul. Armii Krajowej 22C, 19-300 Ełk,
NIP: 848-180-67-60.
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych informujemy, że Administratorem danych
jest firma lokoz.com s.c., ul. Armii Krajowej 22C, 19-300 Ełk, NIP: 848-180-67-60.
Strona seolite.pl gromadzi wyłącznie dane które są niezbędne do zawarcia umowy oraz świadczenia
danej usługi. Dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji usługi i nie mogą być
przekazywane do państw trzecich.
Do rejestracji konta/usługi wymagane są dane takie jak:
• Imię i nazwisko
• Adres Email
• Adres zamieszkania / korespondencyjny
• Numer telefonu
• Dane płatnicze takie jak skrót numeru karty kredytowej, numer rachunku bankowego, adres
paypal.
• Nazwa firmy ( opcjonalnie )
• Numer NIP ( opcjonalnie )
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje w formie elektronicznej i polega
na zaakceptowaniu regulaminu podczas rejestracji na stronie seolite.pl. Użytkownik ma prawo do
zmiany oraz usunięcia swoich danych w każdej chwili. Podanie danych jest dobrowolne lecz
konieczne do realizacji usług. W przypadku nieudostępnienia przez użytkownika wymaganych
danych, nie będzie możliwa realizacja usług.
Dane osobowe będą przechowywane w formie elektronicznej pozwalające na identyfikacje
użytkownika nie dłużej niż będzie to konieczne. Dane osobowe będą przechowywane przez okres
posiadania przez użytkownika aktywnej usługi na stronie seolite.pl. Po tym czasie dane będą
przechowywane 12 miesięcy w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów oraz roszczeń. Po tym
czasie dane będą usuwane ze wszystkich nośników.
Prawa i obowiązki
Użytkownik ma prawo do edycji swoich danych oraz ich usunięcia z serwisu seolite.pl
Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych przez seolite.pl
Seolite.pl może odmówić usunięcia danych jeżeli użytkownik naruszył regulamin lub obowiązujące
przepisy prawa, a jego dane są wymagane do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia
odpowiedzialności użytkownika.
Inne
Seolite.pl gromadzi automatycznie dane takie jak adres IP , identyfikator przeglądarki i datę
logowania do panelu administracyjnego. Dane nie są w żaden sposób profilowane, wykorzystywane
są jedynie do realizacji usług.

