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Oświadczenie o prywatności 
 
 
Niniejszy dokument jest oświadczeniem o prywatności firmy Bejo Finance B.V. oraz powiązanych z nią spółek 
Bejo (zwanych dalej „Bejo” oraz „my”), z siedzibą pod adresem Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, 
Holandia. Jesteśmy administratorem danych osobowych w myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
(RODO). 
 
Cenimy prawo do prywatności i dążymy do ochrony danych osobowych, które zbieramy i wykorzystujemy. 
Odbywa się to zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz – w szczególności – 
RODO. 
 
W niniejszym Oświadczeniu o prywatności objaśniamy, które dane osobowe zbieramy, w jaki sposób to 
robimy, do jakich celów je wykorzystujemy oraz komu je ujawniamy. Dodatkowo niniejsze Oświadczenie 
o prywatności zawiera ważne informacje na temat Państwa praw związanych z przetwarzaniem Państwa 
danych osobowych. Z tego powodu zalecamy bardzo uważne przeczytanie niniejszego Oświadczenia 
o prywatności. 
 
 
Jakie dane zbieramy?  
Często zbieramy dane dotyczące użytkowników naszej strony internetowej, jak np. typ przeglądarki, adres IP, 
czas trwania wizyty, wyświetlane strony oraz używany system operacyjny. Na podstawie tych informacji 
optymalizujemy naszą stronę internetową i polepszamy związane z nią doświadczenia użytkowników. 
Dodatkowo zbieramy dane osobowe, które dobrowolnie Państwo udostępniają, np. w celu otrzymywania 
naszego newslettera lub uzyskiwania dalszych informacji. 
 
W jaki sposób i dlaczego zbieramy Państwa dane osobowe? 
Bezpośrednio od Państwa, np. w formie informacji, które udostępniają nam Państwo za pośrednictwem 
formularza kontaktowego oraz za pośrednictwem plików cookie (które zostają umieszczone po subskrypcji do 
naszych mailingów). Więcej informacji można również uzyskać w naszym Oświadczeniu w sprawie plików 
cookie.  
 
Mamy dwie statutowe podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych. Są nimi: Państwa zgoda lub 
nasz uzasadniony interes, jeśli są Państwo klientem. Nasz uzasadniony interes znajduje swoje odbicie 
w naszym celu polegającym na przekazywaniu istotnych informacji oraz zapraszaniu naszych cenionych 
klientów oraz relacji biznesowych (wraz z partnerami) na wydarzenia. Dążymy również do tego, aby wysyłać 
wyłącznie istotne mailingi, aby personalizować nasze mailingi oraz aby utrzymywać naszą bazę danych 
w aktualnym stanie. Oprócz tego wykorzystujemy dostarczone przez Państwa informacje w celu polepszania 
naszych usług. 
 
Poniżej przedstawiamy dane osobowe oraz cele, do których możemy je przetwarzać: 
- Podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko. Na potrzeby prawidłowego kierowania naszych wiadomości.  

- Nazwa organizacji i przedsiębiorstwa. Na potrzeby powiązania Państwa z naszą osobą do kontaktów 

biznesowych.  

- Dane kontaktowe, takie jak stacjonarny i/lub komórkowy numer telefonu, adres e-mail oraz kod pocztowy. 

Na potrzeby kontaktu z Państwem.  

- Dane osobowe, które udostępniają nam Państwo w ramach udziału w wydarzeniach lub spotkaniach. Na 

potrzeby powiadomienia Państwa o nich i/lub wysłania zaproszenia.  

Nie zbieramy ani nie wykorzystujemy informacji do celów innych niż opisane w niniejszym Oświadczeniu 

o prywatności, chyba że uprzednio udzielili nam Państwo na to zgody. 
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Jak długo przechowujemy Państwa dane? 
Firma Bejo nie będzie przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla 
których zbierane były Państwa dane. Regularnie sprawdzamy, czy dane osobowe są wciąż aktualne 
i wymagane do świadczenia naszych usług. Jeśli chodzi o mailing, zachowujemy Państwa dane osobowe, 
dopóki nie poinformują nas Państwo, że nie chcą otrzymywać naszych mailingów. W takim przypadku 
niezwłocznie wstrzymamy wysyłanie mailingu do Państwa.  
 
Ochrona 
Firma Bejo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i podejmuje odpowiednie środki 
organizacyjne i techniczne w celu zapobiegania nieprawidłowemu użyciu, utracie, nieupoważnionemu 
dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu oraz nieupoważnionej modyfikacji. 
  
W związku z tym szczególnie istotne są następujące środki: 
- Klasyfikacja danych osobowych w odpowiednim porządku w celu zagwarantowania realizacji środków 

bezpieczeństwa; 

- Stosowanie szyfrowania i utajniania jako czynników pozwalających na ograniczenie zagrożeń; 

- Ograniczenie dostępu do danych osobowych do tych, które wymagają dostępu w celu spełnienia 

zobowiązań wynikających z umowy lub umowy w zakresie świadczenia usług; 

- Kontrola nad systemami, które monitorują, korygują, zapobiegają i zgłaszają incydenty związane 

z naruszeniem prywatności; 

- Stosowanie samooceny związanej z ochroną w celu analizy, czy aktualne środki techniczne 

i organizacyjne są odpowiednie do ochrony danych osobowych.  

Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużycia, proszę 
się z nami kontaktować.  
 
Udostępnianie Państwa danych 
Firma Bejo nie będzie sprzedawać Państwa danych osobom trzecim do celów marketingowych, 
sprzedażowych ani innych celów komercyjnych. W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani w myśl 
prawa do dostarczenia Państwa danych osobom trzecim, jak np. odpowiednim organom władzy. Oprócz tego 
dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym dostawcom w związku z przetwarzaniem do celów 
opisanych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, jak np. dostawcom usług ICT, dostawcom usług 
komunikacyjnych lub innym usługodawcom, którym zlecamy określone usługi wsparcia. Zawieramy umowy 
o przetwarzanie danych z przedsiębiorstwami, które przetwarzają Państwa dane zgodnie z naszymi 
instrukcjami, w celu zapewnienia tego samego poziomu bezpieczeństwa i poufności w zakresie Państwa 
danych. W niektórych przypadkach informacje mogą być udostępniane wewnętrznie. Nasi pracownicy są 
zobowiązani do zachowywania poufności odnośnie do Państwa danych.  
 
Transfer międzynarodowy  
Z zasady Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym (EOG). Jeśli jednak do tego dojdzie, firma Bejo zadba o to, aby tego rodzaju transfer danych 
był zgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Nie korzystamy z procesów, które obejmują w pełni zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym 
profilowanie). 
 
Prawa dotyczące Państwa danych 
Prawo dostępu 
Mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych. Oznacza to, że mogą Państwo zapytać, które 
dane osobowe zostały zarejestrowane i do jakich celów zostały wykorzystane. Proszę wziąć pod uwagę, że 
mogą wystąpić okoliczności, w których będziemy upoważnieni do tego, aby odrzucić Państwa wniosek 
o dostarczenie kopii danych osobowych. 
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Korekta Państwa danych  
Mają Państwo prawo do zlecenia korekty Państwa danych osobowych, jeśli nie są one poprawne. W tym celu 
mogą się Państwo z nami kontaktować.  
 
Prawo do sprzeciwu 
Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli ich wykorzystanie nie 
jest konieczne do celu realizacji umowy lub zgodności z wymogami ustawowymi. 
 
Wycofanie zgody 
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą Państwo wycofać ją 
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed 
momentem wycofania zgody. Mogą wystąpić okoliczności, w których będziemy upoważnieni do 
kontynuowania przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności jeśli ich przetwarzanie jest 
wymagane w celu spełnienia naszych zobowiązań ustawowych i statutowych. 
 
Prawo do usunięcia danych 
Mają Państwo prawo zlecić usunięcie swoich danych osobowych. Proszę wziąć pod uwagę, że mogą wystąpić 
okoliczności, w których będziemy zobowiązani do zachowania Państwa danych w celu spełnienia naszych 
zobowiązań ustawowych i statutowych. 
 
Prawo do przenoszenia danych 
Mają Państwo prawo do uzyskania danych osobowych, które odnoszą się do Państwa i które znajdują się 
w posiadaniu firmy Bejo. W ten sposób mogą Państwo w łatwy sposób dostarczyć dane do innej organizacji. 
 
Zmiany w zakresie niniejszego Oświadczenia o prywatności 
Ponieważ nasze usługi mogą ulec zmianie w przyszłości, fragmenty niniejszego Oświadczenia o prywatności 
mogą również się zmienić. Będziemy informować o tym drogą mailową oraz na stronie internetowej, aby mieli 
Państwo świadomość tych zmian. Ta wersja została utworzona w maju 2018 r. 
 
Pytania i/lub uwagi  
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat przetwarzania danych, prosimy o wysłanie 
szczegółowego zapytania na adres info@bejo.nl. Firma Bejo odpowie na Państwa zapytanie możliwie 
najszybciej, a przynajmniej w ciągu czterech tygodni.  
 
Mogą Państwo również kontaktować się z nami w następujący sposób: 
Numer telefonu: 22 721 25 30 
Adres: 05-850 Ożarów Maz. 
Konotopa, ul. Rajdowa 40 
 
Nie zgadzają się Państwo z odpowiedzią na swoje pytanie lub skargę? Prosimy nas o tym powiadomić, 
abyśmy mogli ustalić, czy możemy znaleźć inne rozwiązanie. Nie prowadzi to do rozwiązania, które Państwa 
satysfakcjonuje? W takim przypadku mogą Państwo skontaktować się z Krajowym organem zajmującym się 
ochroną danych osobowych.  
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