KLAUZULA INFORMACYJNA BEYOND.PL DLA DOSTAWCÓW
Administratorem danych osobowych jest Beyond.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. A.
Kręglewskiego 11, 61-248 Poznań.
W Beyond.pl powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się listownie
pod adresem: ul. Kręglewskiego 11, 61-248 Poznań lub pod adresem mailowym: iod@beyond.pl.
Dane przetwarzane są w następujących celach:









nawiązania współpracy z Dostawcą – podstawą prawną przetwarzania danych są czynności
zmierzające do zawarcia umowy w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
weryfikacji Dostawcy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
interes Beyond.pl polegający na weryfikacji i wyłonieniu Dostawcy do realizacji umowy (art. 6
ust. 1 lit. f) RODO),
wykonania umowy zawartej z Dostawcą – podstawą prawną jest realizacja umowy (art. 6 ust.
1 lit. b) RODO),
rachunkowych i rozliczeniowych – podstawą prawną jest realizacja obowiązków wynikających
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
zapewnieniu ciągłości infrastruktury i narzędzi do realizacji zadań Beyond.pl – podstawą
prawną jest prawnie uzasadniony interes Beyond.pl polegający na zapewnieniu możliwości
nieprzerwanego funkcjonowania Beyond.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
obsługi procesu reklamacyjnego oraz obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń –
podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Beyond.pl polegający na ustalaniu,
obronie i dochodzeniu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektów Beyond.pl i ochrony mienia - podstawą
prawną jest prawnie uzasadniony interes Beyond.pl polegający na ochronie mienia oraz osób
przebywających w Beyond.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący czas:



przez okres trwania współpracy, a po jej zakończeniu – do momentu upływu przedawnienia
roszczeń, tj. przez okres 3 lat w przypadku dostawców będących przedsiębiorcami albo 6 lat
w przypadku dostawców będących osobami fizycznymi,
przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, tj. przez okres 5 lat od końca roku,
w którym nastąpiło wykonanie zobowiązania podatkowego.

Zakres danych przetwarzanych przez Beyond.pl obejmuje dane pozyskane w związku z nawiązaniem
oraz realizacją współpracy, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, oznaczenie
działalności gospodarczej prowadzonej przez Dostawcę, treść umów i korespondencji pomiędzy
Dostawcą, a Beyond.pl, dane zawarte w fakturach VAT, notach księgowych, rachunkach i innych
dokumentach związanych ze współpracą Stron, numer rachunku bankowego Dostawcy.
Państwa dane są przekazywane:
1. naszym podwykonawcom, np. firmom świadczącym usługi zarządzania bezpieczeństwem na
terenie obiektów Beyond.pl, w tym usługi ochroniarskie, dostawcom usług IT (w
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szczególności do wewnętrznego obiegu dokumentów, poczty email), firmom świadczącym
usługi z zakresu księgowości i rachunkowości,
2. innym administratorom danych, świadczącym na naszą rzecz usługi z zakresu obsługi danych
osobowych i usługi prawne w zakresie, w jakim są oni administratorami danych, a także
podmiotom obsługującym płatności, bankom, ubezpieczycielom,
3. organom władzy publicznej – w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na
podstawie przepisów prawa.
Przysługują Państwu następujące prawa:
1. prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
2. prawo do otrzymania kopii danych, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania (w określonych przez RODO sytuacjach) lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania (w określonych przez RODO sytuacjach),
3. prawo do przenoszenia danych.
Zakres Państwa uprawnień w tym zakresie przysługuje od podstawy prawnej przetwarzania danych i
wynika z przepisów prawa.
W przypadku uznania, że Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, mają
Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Beyond.pl nie poddaje
Państwa danych profilowaniu, w tym zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkować brakiem
możliwości nawiązania współpracy lub wykonaniem umowy.
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