RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej Rozporządzenie) celem
zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych, zmieniają się zasady dotyczące ich przetwarzania przez
Monevia Sp. z o.o.
Przykładamy szczególną wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny
z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.
I.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych jest Monevia Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Słowackiego 1, 85-008
Bydgoszcz, wpisana do Rejestrów Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000075028,
kapitał zakładowym w wysokości 8.500.000 zł (opłacony w całości), NIP: 554-10-21-281, REGON 091225389, e-mail:
monevia@monevia.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pani Marta Sankiewicz – z którym można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz lub drogą e-mailową pod
adresem: iod@monevia.pl
II.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy uzyskane od Państwa dane w następujący sposób:
1)

2)

Dane osobowe uzyskane podczas rejestracji na Platformie Monevia oraz przy zawieraniu umowy
współpracy, a także w trakcie jej trwania wykorzystywane są w następujących celach:
a) prowadzenia konta na Platformie Monevia
b) zawarcia i realizacji postanowień umowy współpracy przez czas jej trwania i rozliczeń z nią
związanych
c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych:
• wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych,
• udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie przewidzianej przepisami prawa,
d) wykonania praw i obowiązków stron umowy, np. wyegzekwowanie nabytych przez nas
wierzytelności
e) w celu, w jakim przepisy prawa nakazują nam przechowywanie udostępnionych danych, np.
podatkowe
f) dane dotyczące rachunku bankowego uzyskane przez nas na skutek przelewu bankowego będą
przetwarzane w celu sprawdzenia, czy wpłata została dokonana poprawnie, a w razie potrzeby w
celu dokonania zwrotu, a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.
Okres, przez jaki będą przechowywane dane osobowe:
a) przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków,
b) przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,
a w przypadku
dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów przez czas trwania postępowań,
c) na czas tworzenia zestawień, analiz, statystyk wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby,
d) na czas dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej podmiotu, którego dane osobowe dotyczą.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem rejestracji na Platformie Monevia oraz zawarcia
umowy współpracy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości założenia konta Użytkownika na
Platformie Monevia, a w rezultacie brak możliwości sprzedaży faktur.
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III.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo do:
1)
Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Przy czym cofnięcie
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2)
Prawo dostępu do danych, czyli prawo do otrzymania potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane
i w jaki sposób.
3)
Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich
uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
4)
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeśli jednak Monevia przetwarza dane
osobowe w oparciu o swój uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne),
wówczas w razie sprzeciwu będzie zobowiązana zaprzestać przetwarzania danych Użytkownika - chyba,
że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania tych danych celem dochodzenia
roszczeń (np. w postępowaniu sądowym, administracyjnym). Prawo sprzeciwu przysługuje
Użytkownikowi także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Monevii, np. w związku z profilowaniem
opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać
natychmiast zaniechane.
5)
Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na
żądaniu od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6)
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać
na czasowym zablokowaniu, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
7)
Prawo do przenoszenia danych – prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które zostały
dostarczone Monevii, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy
współpracy oraz w sposób zautomatyzowany.
8)
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO).
Z praw, wskazanych w pkt 1) – 7) powyżej Użytkownik może skorzystać za pośrednictwem formularza kontaktowego
umieszczonego na stronie www.monevia.pl, w zakładce KONTAKT, lub poprzez bezpośredni kontakt z
Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika, jak również skorzystanie z prawa do
usunięcia danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości dalszej współpracy w ramach Platformy Monevia oraz
rozwiązaniem umowy współpracy.
IV.

ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH

W trakcie trwania umowy współpracy Monevia, poza danymi uzyskanymi bezpośrednio podczas rejestracji na
Platformie Monevia, może uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od
podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w
celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy współpracy oraz przez okres, po którym przedawniają się
roszczenia z tej umowy.
V.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych, na podstawie odrębnych umów, następującym
podmiotom:
a)
podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostepniającym narzędzia teleinformatyczne,
b)
podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową,
rachunkową, działającym na zlecenie Monevii,
c)
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
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d)
e)
f)

podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów,
zwrotów,
biurom informacji gospodarczej,
podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w
jakim staną się administratorem danych.

Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje, wbrew prawu, podmiotom trzecim jakichkolwiek danych
osobowych posiadanych w ramach Platformy Monevia. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie
uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów
potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań oraz w przypadkach gdy
Użytkownik wyrazi na to zgodę.
VI.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie
gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez
osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb oraz
dostępnych sposobów zabezpieczeń.
VII.

COOKIES

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych, Monevia gromadzi także dane zawarte
w logach systemowych, wykorzystywane przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją
serwerów. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże
dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej
korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).
VIII.

PROFILOWANIE

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników Monevia może dokonywać profilowania:
a) opartego o zgodę Użytkownika - w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danego
Użytkownika (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegających na zestawianiu danych
w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł - w tym danych zebranych ze stron
internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, których konsekwencją jest dobranie i przedstawienie
reklam lub ofert odpowiadających profilowi
b) bez zgody, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Monevii w zakresie przetwarzanych plików cookies w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na stronach Monevia.pl oraz
na innych odwiedzanych przez Użytkownika stronach, dostosowanych do jego preferencji i zainteresowań, na
podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności
stron www.monevia.pl, daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na
stronach www.monevia.pl.

