KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH
BEYOND.PL (GOŚCIE)
Administratorem danych osobowych jest Beyond.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Adama
Kręglewskiego 11, 61-248 Poznań.
W Beyond.pl Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się listownie
pod adresem: ul. A. Kręglewskiego 11, 61-248 Poznań lub-pod adresem mailowym: iod@beyond.pl.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:





realizacji Państwa wizyty w Beyond.pl,
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektów Administratora i ochrony mienia poprzez
weryfikację Państwa tożsamości, z uwagi na standardy kontroli bezpieczeństwa przyjęte
przez instytucje certyfikujące (m.in. ISO),
realizacji wymogów wynikających z normy PCI DSS, a także norm dot. bezpieczeństwa
przeciwpożarowego,
ochrony i dochodzeniu ewentualnych roszczeń.

Podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.
1 lit. f) RODO), polegający na potrzebie obsługi Państwa wizyty, konieczności weryfikacji Państwa
tożsamości z uwagi na standardy kontroli bezpieczeństwa przyjęte przez instytucje certyfikujące
(ANSI - TIER IV; TUV SUD - ISO 27001: 2013), konieczności zapewnienia zgodności procedur
postępowania w Beyond.pl
z wymogami normy PCI DSS oraz norm bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
W zakresie, w jakim wiąże Państwa z Beyond.pl umowa bądź odwiedzają Państwo obiekty Beyond.pl
Sp. z o.o. w celu prowadzenia negocjacji lub zawarcia umowy, podstawą przetwarzania Państwa
danych jest zawarta umowa lub czynności zmierzające do jej zawarcia w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO). W przypadku osób kontaktowych kontrahentów lub potencjalnych klientów – podstawą
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Beyond.pl polegający na realizacji umowy, jaką
Beyond.pl zawarł z takim podmiotem lub podjęcie czynności zmierzających do zawarcia takiej umowy
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Zakres danych przetwarzanych przez Beyond.pl Sp. z o.o. obejmuje: imię, nazwisko, serię i numer
dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu, nr rejestracyjny pojazdu (w przypadku wjazdu na
teren obiektów Beyond.pl), planowaną datę wizyty, a także wizerunek utrwalony na nagraniach z
monitoringu wizyjnego. Dane te Beyond.pl otrzymuje bezpośrednio od osób odwiedzających, bądź od
podmiotów zatrudniających lub współpracujących z osobami odwiedzającymi budynki Beyond.pl
Spółka Beyond.pl przetwarza dane tylko i wyłącznie w celu realizacji Państwa wizyty oraz
zapewnienia bezpieczeństwa obiektu.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od ich pozyskania. W przypadku nagrań z
monitoringu wizyjnego, dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
Dane zebrane w związku z Państwa wizytą mogą być przekazywane:
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1. naszym podwykonawcom, np. firmom świadczącym usługi zarządzania bezpieczeństwem na
terenie obiektów Beyond.pl, w tym usługi ochroniarskie, firmom dostarczającym nam
rozwiązania IT do wewnętrznego obiegu dokumentów,
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,
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 podania danych osobowych będzie skutkować
brakiem możliwości odbycia wizyty w naszych obiektach.
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