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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO ”), informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Beyond.pl Sp.z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu przy ul. A. Kręglewskiego 11A. 
 

2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności, w poniższych celach: 
a) dostawy materiałów, urządzeń i usług; 
b) zawarcia umowy i realizacji usług; 
c) prowadzenia działań marketingowych; 
d) obsługi zgłoszeń sygnalistów; 
e) obsługi infolinii; 
f) zapewniania bezpieczeństwa mienia i ochrony obiektu. 

 
3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest, w szczególności: 

a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona w jednym lub większej liczbie 
określonych celów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

b) niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy oraz do wykonania umowy (usługi, dostawy), której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią, zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO. 
 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu upływu terminów na zgłoszenie roszczeń 
wynikających z przepisów prawa. 
 

5. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora danych obejmuje w szczególności 
takie dane jak: imię, nazwisko, nazwa, dane kontaktowe takie jak adres e-mail i numer 
telefon, wizerunek. 
 

6. Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (m.in. podczas rozmowy 
telefonicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail, ustnie) lub pośrednio. 

 

7. Dane mogą być przekazywane: 
a) podwykonawcom, np. dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi z 

zakresu księgowości i rachunkowości; 
b) innym administratorom danych, świadczącym na naszą rzecz usługi prawne w 

zakresie,  w jakim są oni administratorami danych, a także podmiotom obsługującym 
płatności, bankom, ubezpieczycielom; 

c) organom władzy publicznej – w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich 
otrzymywania na podstawie przepisów prawa. 
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8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, 
przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania; 
b) prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile została ona wyrażona; 

cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed 
jej wycofaniem. 
 

9. W przypadku uznania, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, 
mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych).  
 

10. Zasadniczo Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza Europejski 
Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania przez Państwa z niektórych usług 
oferowanych przez Beyond.pl. W takim przypadku dane osobowe będą przekazywane do 
państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 
stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem standardowych 
klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.  
 

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może 
skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy, realizacji usług itd. 
 

13. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora 
danych, można się skontaktować z Inspektorem ochrony danych w Beyond.pl, kierując 
zapytanie na adres e-mail: iod@beyond.pl. 

 

Na Państwu spoczywa obowiązek umożliwienia zapoznania się z treścią niniejszej klauzuli 
informacyjnej osób, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku  
z zawarciem umowy, realizacją usług itd., w myśl art. 13 i 14 RODO. 

 

 


