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Polityka prywatności 

(Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych) 
obowiązująca w „Beta Polska” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarbimierzycach 

 

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwanego dalej RODO, ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych) niniejszym przekazujemy Państwu poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. 

 

§ 1.  Informacje ogólne 

Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Beta Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Skarbimierzycach, przy ul. Wiosennej nr 12, 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062442, posiadająca NIP: 8520500500, 
posiadająca REGON: 005481820 

e-mail: rodo@beta-polska.pl 

w dalszej treści zwana także „Administratorem” 

1) Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i 
nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, 
niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane oraz obowiązujących przepisów. 

2) Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych było dokonywane w sposób 
uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak i przed nieuprawnionym ich 
wykorzystaniem przez osoby trzecie.  

3) Administrator posługuje się środkami i rozwiązaniami technicznymi, które mają zapobiec ingerencji nieuprawnionych 
osób trzecich w sferę Państwa prywatności. 

 

§ 2.  Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych 

1) Zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych osobowych jest uznawane za zgodne z prawem m. in., gdy: 

a) wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów; 

b) jest ono niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa 
żądanie przed zawarciem umowy; 

c) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze; 

d) jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora lub przez stronę trzecią. 

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach: 

a) zawierania oraz wykonywania wszelkich umów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez 
Administratora, w tym w szczególności umów zawieranych z klientami, kontrahentami, partnerami 
biznesowymi, ustanawiania stosownych zabezpieczeń zgodnie z przepisami oraz zasadami obowiązującymi 
u Administratora, a także w celu podjęcia wszelkich działań na żądanie osób, których dane dotyczą przed 
zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 
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Podanie danych osobowych w powyższym celu jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, względnie 
podjęcia niezbędnych działań i czynności przed zawarciem umowy. Obowiązek podania danych osobowych 
w oznaczonym zakresie wynika również z obowiązujących przepisów prawa lub jest wymogiem 
wynikającym z zasad określonych dla danego przedsięwzięcia gospodarczego. 

b) organizacji spotkań biznesowych, kierowania zaproszeń, informacji o ofercie Administratora i sporządzania 
niezbędnej dokumentacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO); 

c) wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku z zawieranymi i 
wykonywanymi umowami oraz w związku z prowadzoną działalnością, w tym w szczególności w zakresie 
obowiązków podatkowych, księgowych tj. sporządzania dokumentacji księgowo – podatkowej, finansowej 
lub innej zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielania informacji na żądanie uprawnionych instytucji i 
organów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

d) dochodzenia wszelkich ewentualnych roszczeń i odszkodowań (w tym prowadzenia działań 
windykacyjnych), prowadzenia sporów sądowych, jak również obrony przed roszczeniami, co stanowi 
realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

e) gromadzenia materiału dowodowego na wypadek zaistnienia konieczności wykazania faktów, co stanowi 
realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

f) prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskiwania i utrzymania klienta, kontrahenta, partnera 
biznesowego, oferowania produktów oraz usług świadczonych przez Administratora lub podmioty 
współpracujące z Administratorem przy obsłudze transakcji/umów na zasadach zgodnych z obowiązującymi 
przepisami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub też dokonywane jest na 
podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) i a) RODO); 

g) tworzenia statystyk, analiz biznesowych, a także prowadzenia sprawozdawczości, co stanowi realizację 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

h) zabezpieczenia i ochrony mienia Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z 
obiektów Administratora, zapobiegania popełnianiu przestępstw lub ujawnianiu popełnionych przestępstw 
poprzez stosowanie zabezpieczenia w postaci monitoringu wizyjnego, co stanowi realizację prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

3) Podanie danych osobowych co do zasady ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku zawierania i wykonywania 
umów, podejmowania czynności przed zawarciem umowy, świadczenia usług jest niezbędne i odmowa podania 
danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy, podjęcia czynności przed jej zawarciem, 
skorzystania z usług, a nadto brakiem możliwości uczestniczenia w spotkaniach biznesowych / wydarzeniach 
organizowanych przez Administratora. W pewnych przypadkach obowiązek podania danych wynika również z 
obowiązujących przepisów. Nadto przebywanie w strefie objętej systemem monitoringu wizyjnego również wiąże się 
z utrwaleniem danych w zakresie wizerunku danej osoby. 

§ 3.   Kategorie przetwarzanych danych oraz źródło pochodzenia danych 

1) W większości przypadków Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, 
jednakże Administrator uprawniony jest do pozyskiwania danych również z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym w szczególności z powszechnie dostępnych rejestrów. 

2) Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane 
adresowe, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, dane osób reprezentujących rozmaite jednostki 
organizacyjne, w tym również dane niezbędne do ustanowienia zabezpieczeń, dane kontaktowe, dane finansowe, w 
tym także dane o powstałym zadłużeniu, wizerunek utrwalony poprzez system monitoringu wizyjnego, względnie 
utrwalony podczas wydarzeń lub spotkań biznesowych.  

§ 4.   Okres przechowywania danych 

3) Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie z 
wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy. Po zrealizowaniu danego celu przetwarzania, archiwizujemy 
dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności uwzględniając okresy 
przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych. W przypadku 
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przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, dane przechowujemy przez okres, na jaki została udzielona 
zgoda.  

§ 5.  Czym są pliki „cookies”? 
 Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych 

użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki  
te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego 
indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 Pliki cookies używane są w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania jej zawartości, w tym naszych 
ofert, do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych. 

 Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które 
pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 
(przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają        
na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego 
usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej 
podlegają ich własnej polityce prywatności. Stosowane przez nas „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić 
użytkownikowi korzystanie z naszej strony.  

 Profilowanie 

 Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie 
się z preferencjami użytkowników - np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę 
internetową, czy i jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej 
zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań.  

 Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies 
pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych. 

 Informacje zebrane i zawarte w plikach cookies mogą być przechowywane po zakończeniu sesji 
przeglądarki, co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika. 

 Zgodami na wykorzystywanie plików cookies Klient może zarządzać za pośrednictwem ustawień prywatności na 
naszej stronie lub swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby 
blokować obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym 
przesłaniu na urządzenie użytkownika. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może 
w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. 

 Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach 
oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

 Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie 
internetowej. 

 Rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania 
będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu. 

§ 6.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG 
Pani/Pana dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę 
Google / Facebook, dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nim współpracujący 
utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem. 

W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać 
odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Przysługuje Państwu 
możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.  

§ 7.  Odbiorcy danych 



Dokumentacja ochrony danych osobowych obowiązująca w spółce  
Beta Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarbimierzycach 
Typ dokumentu:  Polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych 
                                Polityka prywatności - Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych 
Wersja:  1.0 
Data: 5 kwiecień 2021r. 

 

Strona 4 z 4 

 

Państwa  dane osobowe mogą być ujawniane naszym zaufanym partnerom biznesowym, tj. podmiotom z którymi 
współpracujemy, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, 
podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe, podmiotom realizującym dostawę przesyłek pocztowych/kurierskich, 
agencjom celnym, agencjom marketingowym, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym i audytorskim, bankom, a 
ponadto instytucjom lub organom bądź osobom trzecim, które wystąpią ze stosownym żądaniem, w oparciu o odpowiednią 
podstawę prawną.  

 

§ 8.  Prawo dostępu do danych osobowych 

 W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu poniżej 
wskazane uprawnienia: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych; 

b) sprostowania tych danych; 

c) żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; 

d) usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych; 

f) przeniesienia swoich danych osobowych; 

g) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia wyrażonej zgody 
na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało 
wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej 
cofnięciem. 

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo@beta-polska.pl lub pisemnie na adres 
siedziby Administratora wskazany w § 1 powyżej z dopiskiem „dane osobowe”. 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Każdorazowo 
uprawnienie oraz jego zakres zależeć będzie również od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Administratora oraz od 
celu ich przetwarzania. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje 
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

§ 9.  Jak możesz się z nami skontaktować?  

Kontakt z Administratorem możliwy jest każdorazowo poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną lub elektroniczną na 
adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki. 

 

§ 10.  Zmiany naszej Polityki prywatności  

Administrator może w przyszłości zmienić treść Polityki prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki będzie się 
pojawiać z nową datą. 

Aktualna wersja Polityki prywatności przyjęta została w dniu 29 lipca 2021r. i obowiązuje od tej daty. 

 

 

Skarbimierzyce, dnia 29 lipca 2021r. 


