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KLAUZULA INFORMACYJNA BEYOND.PL DLA PODMIOTÓW 

ZAINTERESOWANYCH USŁUGAMI BEYOND.PL 

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: 

 przekazania Państwu informacji handlowych o oferowanych przez nas usługach i produktach, 
a także realizacji działań edukacyjnych i informacyjnych o działalności Beyond.pl – podstawą 
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Beyond.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

polegający na marketingu usług własnych lub zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)na 

przetwarzanie danych osobowych - jeżeli Państwa zapytanie zostało do nas skierowane za 
pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.beyond.pl lub 

www.e24cloud.pl, 

 obsługi zapytań ofertowych – podstawą przetwarzania w tym przypadku są czynności 
zmierzające do zawarcia umowy, podejmowane na Państwa wniosek (art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO). 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący czas: 

 do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli podstawą prawną 
przetwarzania jest uzasadniony interes Beyond.pl, 

 do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli podstawą prawną 
przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda, 

 3 lat, w przypadku gdy w wyniku wcześniejszych ustaleń Beyond.pl skierował do Państwa 
ofertę i nie doszło do nawiązania współpracy. 

Zakres danych Osób zainteresowanych usługami, przetwarzanych przez Beyond.pl, obejmuje dane 
niezbędne do przedstawienia Państwu informacji handlowych, a w szczególności: imię, nazwisko, 
adres, adres e-mail, numer telefonu, oznaczenie firmy. Dane te otrzymaliśmy bezpośrednio od 

Państwa (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, podczas szkolenia organizowanego przez 
Beyond.pl), bądź pozyskaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych (np. portale społecznościowe, strony 
internetowe). 

Państwa dane są przekazywane: 

1. naszym podwykonawcom, np. dostawcom usług IT (w szczególności do wewnętrznego 
obiegu dokumentów, poczty email), 

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, 

3. organom władzy publicznej – w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na 
podstawie przepisów prawa. 

mailto:iod@beyond.pl
http://www.beyond.pl/
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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 każdym czasie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych 
osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed 
jej wycofaniem. 

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 przedstawienia informacji dotyczących produktów i usług Beyond.pl. 


