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Klauzula informacyjna Beyond.pl 

 

Klauzula informacyjna Beyond.pl o przetwarzaniu danych osobowych: 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
Dyrektywy 95/45/WE (dalej jako „RODO”), niniejszym informujemy: 

▪ Administratorem Państwa danych osobowychjest Beyond.pl Sp.z o.o. z siedzibą  

w Poznaniu przy ul. A. Kręglewskiego 11A. W Beyond.pl Sp. z o.o. powołano 

Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: 

iod@beyond.pl. 

▪ Administrator przetwarza Państwa dane osobowe maksymalnie w następującym 

zakresie: 

• imienia i nazwiska,  

• adresu kontaktowego, 

• adresu e-mail, 

• numeru telefonu, 

▪ Dane osobowe, o których mowa powyżej udstępnione zostały Beyond.pl przez 
NNEXT Sp.z o.o. i przetwarzane są w celu umówienia bezpośredniego spotkania w 
celu przedstawienia pełnej oferty usług Beyond.pl, rejestracji korespondencji, 
zgłoszeń i udzielania na nie odpowiedzi, w celach rachunkowych i podatkowych, 
realizacji obowiązków wynikajacych z przepisów prawa a także w celu 
ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową. 

▪ Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.a i f) RODO, tj. Zgoda 

osoby na przetwarzanie danych oraz  prawnie uzasadniony interes Beyond.pl 

polegający na zawarciu i wykonaniu Umowy o świadczenie usług, obronie jego 

interesów, dążeniu do sprzedaży Usług, terminowym odpowiadaniu na 

korespondencję oraz dbaniu o jakość współpracy; art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. 

z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków – wypełnienie 

obowiązków prawnych wskazanych w tych przepisach. 

▪ Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty: podmioty świadczące 

usłgi z zakresu księgowości i rachunkowości, dostawcy usługi poczty e-mail, 

dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, kancelarie 

prawne. Dane osobowe mogą być także przekazane organom wymiaru 

sprawiedliwości, a także organom władzy publicznej oraz podmiotom publicznym 

uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. 
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▪ Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest 

konieczność wykonania obowiązku prawnego, dane będą przetwarzane przez okres 

wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

▪ Przysluguje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych.  

▪ W przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób 

sprzeczny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

▪ Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

▪ Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 


