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1) Ochrona danych osobowych 
 
Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna. Jako administrator danych 
osobowych, które nam Państwo udostępniają, zobowiązujemy się do przetwarzania tych 
danych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem 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 (dalej zwanego także 
„RODO”). 
 
Celem niniejszych zasad jest poinformowanie naszych zamawiających, klientów i innych 
podmiotów o tym, jak ich dane osobowe są przetwarzane, w jakich celach, na jaki okres, 
jak się z nimi postępuje i jakie prawa mają te podmioty wobec administratora. Zasady te są 
wydane w celu spełnienia obowiązku informacyjnego administratora określonego w art. 13 
RODO. 
 
 
2) Administrator danych osobowych 
 
Meva-Pol Sp. z o.o. 
z siedzibą: Ul Kościuszki 5B 66-008 Świdnica 
e-mail: meva.pol@meva.eu 
tel.: +48 68 451 55 58 
(dalej zwany także „administratorem”, „firmą” lub „nami”). 
 
 
3) Podmiot danych osobowych 
 
Podmiotami danych osobowych są Państwo jako osoby fizyczne, zgodnie z definicją 
rozporządzenia RODO. Chodzi w szczególności o naszych zamawiających, klientów  
i potencjalnych odbiorców, a także dostawców, usługodawców oraz pracowników (dalej 
zwanych także „podmiotem” lub „Państwem”). 
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4) Dane osobowe 
 
Możemy przetwarzać w szczególności Państwa następujące dane osobowe: imię  
i nazwisko, tytuł, nazwę firmy, numer PESEL, datę urodzenia, nr id., NIP, adres 
zamieszkania, adres siedziby, adres do korespondencji, numer i terminy ważności 
przedłożonych dokumentów identyfikacyjnych (w przypadku kopii anonimizujemy dane 
niepotrzebne do realizacji umowy), numer rachunku, dane bankowe, podpis, adres e-mail, 
numer telefonu, adresy w mediach społecznościowych, dane kontaktowe Twoich 
przedstawicieli, informacje o uregulowaniu płatności, rodzaj odebranych towarów i usług, 
adres połączenia internetowego, (np. adres IP lub adres URL), zapisy korzystania  
z naszych usług internetowych, adresy IP urządzeń i pliki cookies, zapisy z kamer, zapisy 
osobistej komunikacji z klientem, komunikację pisemną i elektroniczną z klientem oraz 
zapisy rozmów telefonicznych, hasła i dane konta użytkownika. W przypadku naszych 
pracowników mogą to być również dane osobowe dotyczące wynagrodzeń, a także dane 
lokalizacyjne – w szczególności lokalizacje GPS, informacje o korzystaniu z naszych 
urządzeń IT – w szczególności użycie Internetu. 
 
Na podstawie Państwa zgody możemy wykorzystywać dane uzyskane w badaniach 
marketingowych i zapisy przeglądania stron internetowych (cookies). 
 
Wszelkie dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa, ewentualnie z publicznie 
dostępnych źródeł (w szczególności z rejestrów publicznych). 
 
 
5) Podstawy prawne przetwarzania 
 
Dane osobowe przetwarzamy w szczególności na podstawie i dla potrzeb zawarcia  
i realizacji umowy oraz naszego stosunku umownego, a także na podstawie uprawnionego 
interesu lub na podstawie prawa (tzn. w celu spełnienia naszego obowiązku prawnego). 
 
W wyjątkowych przypadkach przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody. 
 
 
6) Cele przetwarzania 
 
Udostępnienie danych osobowych jest konieczne dla realizacji umowy, którą z Państwem 
zawarliśmy (z reguły jest to umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa transportowa, 
umowa najmu, umowa o pracę, umowa-zlecenie itd.). Ponadto przetwarzamy dane w celu 
spełniania naszych obowiązków prawnych. Dane przetwarzamy także w celu ochrony 
naszych tzw. uprawnionych interesów. Przetwarzanie to przebiega według prawa, bez 
konieczności uzyskania Państwa zgody. 
 
Dane przetwarzamy więc w szczególności w następujących celach: dostarczenie 
zamówionych usług i towarów, wystawianie faktur i rozliczenia, sprawdzenie wypłacalności 
i rzetelności, ewidencja dłużników, egzekwowanie wierzytelności, nagrywanie i monitoring 
rozmów, kontakty z przedstawicielami klientów i partnerów handlowych, obowiązki 
podatkowe i powiązane, współdziałanie z Policją, administracją państwową i samorządem, 
eksploatacja systemów monitoringu na terenach firmy, (nie w miejscach publicznych)  
w celu ochrony naszego majątku i zapobiegania szkodom, tworzenie reklamy i przesyłanie 
informacji handlowych, (na podstawie uprawnionego interesu lub Państwa zgody), 



organizacja przedsięwzięć handlowych i szkoleń, w tym sporządzanie zaproszeń  
i zapewnianie noclegu, spersonalizowany dostęp do naszych usług internetowych. 
 
 
7) Czas przetwarzania danych osobowych 
 
Dane osobowe są przetwarzane w okresie ważności wyżej wymienionych umów lub 
naszej współpracy handlowej czy stosunku pracy, a po ich zakończeniu będą traktowane 
zgodnie z obowiązującym prawem (w szczególności z ustawą nr 499/2004 Dz.U.  
o archiwistyce i obsłudze akt, ustawą o księgowości, ustawą o VAT, a także 
Rozporządzeniem RODO) i naszym regulaminem archiwizacji i niszczenia dokumentów. 
Następnie dane osobowe są usuwane. 
 
Udzielenie zgody w celach handlowych (przesyłania informacji handlowych) jest 
dobrowolne i obowiązuje do momentu, w którym odwołają Państwo zgodę, co można 
uczynić w każdej chwili. Odwołanie zgody nie dotyczy przetwarzania przez nas danych na 
podstawie innego tytułu prawnego (w szczególności realizacji umowy). 
 
Konkretne terminy dla konkretnego celu i podmiotu podamy Państwu na podstawie 
Twojego wniosku. 
 
 
8) Przekazanie danych osobowych innym administratorom 
 
Państwa dane przekazujemy wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, w których zachodzi 
taka konieczność. Chodzi w szczególności o przypadki egzekwowania naszych 
wierzytelności, w ramach spełniania naszych obowiązków prawnych wobec organów 
administracji i urzędów, w przypadku doradztwa i świadczenia usług naszej firmie przez 
doradców (adwokatów, księgowych, doradców podatkowych, doradców IT, firm 
windykacyjnych, agencji reklamowych) i osób powiązanych w ramach grupy MEVA Group, 
do dystrybucji towaru wykorzystujemy firmy transportowe. Jeżeli dostawcy ci przetwarzają 
Państwa dane osobowe przekazane od naszej formy, robią to wyłącznie w granicach 
naszych zaleceń i nie mają prawa do wykorzystywania ich w innym celu. 
 
Dane mogą zostać przekazane administratorom z siedzibą zarówno na terytorium Czech, 
jak i w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w tzw. państwach 
bezpiecznych. 
 
 
9) Sposób przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych 
 
Dane osobowe są przetwarzane zarówno w sposób ręczny, jak i automatycznie, (przy 
pomocy techniki IT), w formie danych elektronicznych i częściowo w wersji papierowej. 
Podczas przetwarzania danych osobowych nie dochodzi jednak do automatycznego 
podejmowania decyzji lub profilowania, które prowadziłoby do decyzji wywołującej skutki 
prawne w stosunku do Państwa. 
 
Wszelkie dane osobowe, które nam Państwo udostępnią, są zabezpieczane 
standardowymi sposobami i technologiami. Regularnie sprawdzamy, czy system 
zabezpieczeń nie ma słabych punktów i czy nie był narażony na atak. Regularnie 



aktualizujemy środki bezpieczeństwa. Używamy takich środków bezpieczeństwa, których 
w granicach rozsądku można od nas wymagać w celu minimalizacji ryzyka. 
 
 
10) Pouczenie o prawach podmiotów 
 
Na podstawie przepisów prawa jako podmiot danych osobowych mają Państwo  
w szczególności następujące prawa: 
 
Prawo do dostępu do danych osobowych według art. 15 RODO. Oznacza to, że mają 
Państwo prawo uzyskiwać od nas jako administratora informacje o tym, czy przetwarzamy 
Państwa dane osobowe, a jeśli tak, jakie są to dane oraz w jaki sposób i w jakim celu są 
przetwarzane. 
 
Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo również prawo do tego, abyśmy jako administrator 
bez zbędnej zwłoki na Państwa wniosek poprawili nieścisłe dane osobowe dotyczące 
Was. Mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych  
w dowolnym momencie. 
 
Prawo do usunięcia danych osobowych określone w art. 17 RODO stanowi spoczywający 
na nas obowiązek likwidacji Państwa danych osobowych, które przetwarzamy jako 
administrator, jeżeli zostały spełnione określone warunki i jeżeli Państwo tego zażądają. 
Ponadto mają Państwo prawo do tego, abyśmy zgodnie z art. 18 RODO ograniczyli 
przetwarzanie Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie 
zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na naszych uprawnionych 
interesach jako administratora bądź strony trzeciej lub niezbędnego do spełnienia zadania 
w interesie publicznym lub w ramach wykonywania prerogatyw władzy publicznej. 
 
Prawo do przenoszenia danych określone w art. 20 RODO umożliwia Państwu 
uzyskiwanie danych osobowych udostępnionych nam jako administratorowi  
w standardowym czytelnym formacie. Dane te mogą Państwo następnie przekazać 
innemu administratorowi lub jeżeli jest to technicznie możliwe, zażądać, aby 
administratorzy przekazali je między sobą. 
 
Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych jest stosowane tylko  
w przypadku, gdy zgoda taka została udzielona. W większości przypadków Państwa dane 
osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy lub na podstawie naszego 
uprawnionego interesu, nie na podstawie zgody na przetwarzanie, dlatego w pozostałych 
przypadkach prawo to nie jest stosowane. 
 
W przypadku, gdy będą Państwo w jakikolwiek sposób niezadowoleni z przetwarzania 
Państwa danych osobowych, mogą Państwo złożyć sprzeciw lub skargę według art. 21 
RODO do nas (optymalnie pisemnie na adres e-mailowy podany w nagłówku niniejszych 
zasad) lub zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Więcej informacji o Państwa prawach znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. https://uodo.gov.pl/  
 
Niniejsze zasady obowiązują od 25.05.2018. 
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