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POLITYKA PRYWATNOŚCI 
( Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Bevo Poland Sp. z o. o. 

oraz o plikach cookies ) 
  
 
Do kogo skierowana jest informacja?: 
Klauzula opisuje zasady przetwarzania danych: 
• Klientów i kontrahentów,  
• Potencjalnych klientów; 
• Odbiorców treści marketingowych; 
• Osób działających w imieniu klientów; 
i jest przekazywana zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR 
(UE) nr 2016/679 z 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 ( Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1  
ze zm. ) - dalej RODO. 
 
Dane administratora i kontakt do niego: 
Administratorem, czyli odpowiadającym za zapewnienie poufności Pani/a danych jest: Bevo 
Poland Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Logistycznej 5, w Dąbrówce, 62 - 070 Dopiewo, 
telefon: 61 641 41 02, e-mail: info@bevo.pl 
 
Zakres, cel i podstawy przetwarzania danych: 

Kategorie osób  
i zakres przetwarzania Cele przetwarzania Podstawa prawna  

Klienci i kontrahenci. 
 

Imię, nazwisko, adres 
poczty elektronicznej, numer 

telefonu, adres dostawy  
( ulica, numer domu, numer 

lokalu, kod pocztowy, 
miejscowość, kraj ), adres 

zamieszkania / prowadzenia 
działalności / siedziby  

( jeżeli jest inny niż adres 
dostawy ), nr NIP, numer 
klienta, data urodzenia,  

Zawarcie i realizacja 
umów, w tym 

założenie i 
utrzymywanie konta 

internetowego, 
udział 

w programie 
lojalnościowym 

oraz 
obsługa 

zlecenia i reklamacji; 
 

Wystawienie faktury, 
rozliczenia księgowe, 

odprowadzenie 
podatku; 

 
Prowadzenie profilu  

w mediach 
społecznościowych,  

w tym przekazywanie 
informacji związanych 
lub z Administratorem 
lub prowadzoną przez 

niego działalnością oraz 
odpowiadanie na 

wiadomości. 

Zawarta umowa- art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przepisy podatkowe, w szczególności 
ustawy o  podatku od towarów i usług, 
a także ustawy o rachunkowości- art. 6 

ust. 1 lit. c RODO;  
 

Prawnie uzasadniony interes 
administratora, jakim jest budowanie 

wizerunku marki, utrzymywanie 
relacji z osobami zainteresowanymi 

działalnością Spółki- art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO. 

 
 

mailto:info@bevo.pl
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Potencjalni klienci. 
 

Imię, nazwisko, adres 
poczty elektronicznej, numer 

telefonu. 

Przedstawienie oferty 
towarów i usług; 

Nawiązanie współpracy 
biznesowej; 
Marketing 

bezpośredni; 
Udzielenie odpowiedzi 

na zadane pytania. 

Prawnie uzasadniony interes 
administratora, jakim jest możliwość 
nawiązywania relacji biznesowych, 

przedstawiania swojej oferty na żądanie 
potencjalnego klienta oraz udzielania 

odpowiedzi na pytania-art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO; 

Ze względu na przepisy szczególne, 
działania marketingowe za 

pośrednictwem adresu mailowego lub 
numeru telefonu, prowadzone są w 

oparciu o odrębną zgodę na 
wykorzystanie odpowiedniego kanału 

komunikacji. 
Odbiorcy treści 

marketingowych. 
 

Imię, nazwisko, adres 
poczty elektronicznej, numer 

telefonu. 

Marketing 
bezpośredni, w tym 
wysyłka newslettera. 

Prawnie uzasadniony interes 
administratoftrzra, jakim jest możliwość 

nawiązywania relacji biznesowych, 
przedstawiania swojej oferty na żądanie 

potencjalnego klienta oraz udzielania 
odpowiedzi na pytania- art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO; 
Ze względu na przepisy szczególne, 

działania marketingowe za 
pośrednictwem adresu mailowego lub 
numeru telefonu, prowadzone są w 

oparciu o odrębną zgodę na 
wykorzystanie odpowiedniego kanału 

komunikacji. 
Osoby działające w imieniu 
klientów i kontrahentów. 

 
Imię, nazwisko, służbowy 

adres poczty elektronicznej, 
służbowy numer telefonu, 
stanowisko, miejsce pracy. 

Umożliwienie zawarcia 
i realizacji umowy z 

podmiotem, w imieniu 
którego działa ta 

osoba. 

Prawnie uzasadniony interes 
administratora, jakim jest prawidłowe 
realizowanie zobowiązań biznesowych 

oraz kontakt z przedstawicielami 
klientów i kontrahentów w  sprawach z 

tym związanych- art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO; 

Przepisy kodeksu cywilnego- art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 

Osoby fizyczne, 
przebywające na terenie 

obiektów przedsiębiorstwa 
Spółki, których wizerunek 

został utrwalony za pomocą 
urządzeń monitoringu 

wizyjnego zainstalowanych 
na terenie przedsiębiorstwa 

Administratora. 
 

Zakres możliwych 
przetwarzanych informacji 

poza wizerunkiem osób 
utrwalonym na urządzeniu 

monitorującym to w 

Obrona i dochodzenie 
roszczeń, zapewnienie 

bezpieczeństwa na 
terenie Spółki i 

zapewnienie ochrony 
informacji oraz 
przestrzegania 

tajemnic zawodowych. 

Prawnie uzasadniony interes 
administratora w postaci prawidłowego 
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 
Spółki oraz ochrony jej interesów- art. 6 

ust. 1 lit. f RODO. 
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szczególności: numer 
rejestracyjny pojazdu, czas i 
miejsce zdarzenia objętego 

monitoringiem, sposób 
zachowania się osób, 

których wizerunek utrwalono 
na urządzeniu rejestrującym 

obraz. 
Czas przechowywania danych: 

Kategorie osób Czas przechowywania danych 
Klienci i kontrahenci 5 lat po roku zakończenia umowy, a w przypadku dochodzenia 

roszczeń do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia. W przypadku 
nienawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba 
że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed 
roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.  

Potencjalni klienci Do czasu nawiązania współpracy i zawarcia umowy (od tego 
momentu dane są przetwarzane jak dane klienta). W przypadku  
nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba 
że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed 
roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.  

Odbiorcy treści 
marketingowych 

Do czasu zaprzestania przekazywania informacji marketingowych, 
zgłoszenia sprzeciwu na takie działanie lub wycofania zgody. 

Osoby działające w 
imieniu klientów i 

kontrahentów 

Dane wskazane w umowach do 5 lat po roku zakończenia umowy. 
Dane związane z prowadzoną korespondencją przez okres 5 lat  
po otrzymaniu wiadomości. W przypadku powstania roszczeń 
związanych z  działaniem w imieniu klienta lub kontrahenta,  
do czasu ich zaspokojenia lub  przedawnienia.  

Osoby fizyczne, 
przebywające na terenie 

obiektów 
przedsiębiorstwa Spółki, 
których wizerunek został 

utrwalony za pomocą 
urządzeń monitoringu 

wizyjnego 
zainstalowanych na 

terenie przedsiębiorstwa 
Administratora 

W odniesieniu do monitoringu wizyjnego na terenie Spółki, dane  
są przechowywane w systemie monitoringu wizyjnego przez 7 dni  
od dnia zapisu, po czym nadpisywane; w przypadku, w którym 
nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na 
podstawie prawa lub została powzięta wiadomość, iż mogą one 
stanowić dowód w takim postępowaniu, termin określony powyżej 
ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 
postępowania. 

 
Przysługujące prawa: 
Każdej osobie przysługuje prawo: 
• Wycofania zgody, na podstawie której dane są przetwarzane; 
• Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się pisemnie, mailowo 
lub telefonicznie z Administratorem. 
 
Prawo złożenia skargi: 
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo 
złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie do Prezesa UODO ( Informacje 
dotyczące zasad składania skarg: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 ). 

https://uodo.gov.pl/pl/83/155
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Odbiorcy danych: 
Odbiorcami Pani / -a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są 
do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani / -a dane mogą być 
udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty, biura 
rachunkowego, biura kadrowego, firmy windykacyjnej, kancelarii prawnej, podmiotom 
zapewniającym poprawne działanie usług takich jak strona internetowa, czy program do 
wysyłania poczty oraz inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji konkretnego celu. 
Źródło danych i zakres udostępnianych danych: 
Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. 
Jednakże dane osób działających w imieniu klientów i kontrahentów mogą być 
przekazywane Administratorowi w treści zawieranych umów lub zleceń. Zakres takich 
danych to imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy oraz służbowe dane kontaktowe. 
Administrator może także pozyskiwać dane z ogólnodostępnych źródeł, takich jak KRS, 
CEIDG, czy  biała lista podatników w celu próby nawiązania współpracy lub weryfikacji 
danych rejestrowych klienta / kontrahenta. Zakres pozyskanych danych jest zgodny  
z zakresem publicznie udostępnionych w tych rejestrach informacji. Ponadto Administrator 
pozyskuje dane również z innych źródeł niż osoba, której dotyczą,  
na przykład w wyniku zakupu bazy marketingowej. 
 
Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie: 
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym  
w formie profilowania ), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny 
sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. 
Informacja o transferze danych poza Europejski Obszar Gospodarczy: 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw / organizacji międzynarodowych poza 
Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa / organizacje te na podstawie decyzji Komisji 
Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych 
do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod 
warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać  
na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych 
przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek 
złożony w sposób wskazany poniżej. 
 
Pliki cookies: 
Serwis internetowy i sklep internetowy działające pod adresem: https://www.bevo.pl/ 
umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych  
technologii,  których  korzystanie  najczęściej  wiąże  się  z  zainstalowaniem  tego 
narzędzia na  urządzeniu  użytkownika  ( komputer,  smartfon,  itd. ).   
 
Cookies stanowią małe fragmenty tekstu, które są ściągane na twardy dysk urządzeń,  
z których użytkownik łączy się z zawartością naszego serwisu. Cookies nie szkodzą 
komputerom ani znajdującym się na nich plikom. Dzięki plikom cookies zbieramy informacje 
z urządzeń, przy pomocy których uzyskiwany jest dostęp użytkownika  
do serwisu internetowego i sklepu internetowego, jak również do informacji na temat 
produktów i usług grupy. Wykorzystujemy dane dotyczące przeglądanych treści serwisu 
poprzez zapamiętywanie preferencji i ustawień użytkownika. Co więcej, przy pomocy 
analitycznych plików cookies chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie serwisy, informacje i linki 
cieszą się popularnością, kiedy klienci przeglądają nasze strony. Pliki cookies są zasilane 
przez znaną zewnętrzną firmę - Google. 
 

https://www.bevo.pl/
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Gromadzone przy pomocy plików cookies informacje wykorzystuje się do: 
• określenia liczby gości na stronach, 
• określenia liczby godzin, jakie goście spędzają na stronach, 
• określenia kolejność, w jakiej goście przeglądają poszczególne strony, 
• optymalizacja stron, 
• oceny, które elementy stron wymagają wprowadzenia modyfikacji, 
• sczytywania ustawień przeglądarki w celu optymalizacji funkcjonalności stron  

i informacji na nich zawartych, 
• zapamiętywania preferencji i ustawień, jak np. lokalizacji, 
• przekazywania informacji z jednej strony do drugiej, aby wyeliminować konieczność 

podawania za każdym razem tych samych danych, 
• ładowania stron w sposób jednolity, zapewniając do nich szybki dostęp, 
• umożliwienia reagowania na treść stron. 
Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii  
nie są łączone z innymi danymi użytkowników, nie  służą  też  do  ich identyfikacji przez 
Administratora.  
Użytkownik  ma  możliwość  ustawić  w  przeglądarce  blokowanie  określonych  rodzajów 
cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko  
i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość 
przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik  
ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć 
zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez 
jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. 
Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje 
możliwość gromadzenia danych o jego wizycie. 
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem 
plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych 
powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje  uzyskanych informacji do celów 
marketingowych. 
Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies 
oraz podobnych technologii, mogą  być  przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku 
cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas  
przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi  
do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie  
bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie internetowej 
https://www.bevo.pl/  
Stosujemy dwa rodzaje plików cookie lub podobnych technologii, z uwagi na czas ich życia: 

 sesyjne - pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się 
przez użytkownika albo opuszczenia stron, 

 stałe - pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez 
użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku cookie w terminie określonym w 
specyfikacji pliku cookie. 

 
Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi ( np. analityczne  
i statystyczne ) wykorzystują pliki cookie w różnych celach, które można podzielić  
na następujące kategorie: 

 cookie wymagane, niezbędne do korzystania z serwisu: 
• pliki cookie z danymi wprowadzanymi przez użytkownika ( identyfikator sesji ) 

na czas trwania sesji ( ang. user input cookies ); 
• uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania na czas trwania sesji ( ang. authentication cookies ); 

https://www.bevo.pl/
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• pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania ( ang. user centric security 
cookies ); 

• sesyjne pliki cookie odtwarzaczy multimedialnych ( np. pliki cookie odtwarzacza 
flash ), na czas trwania sesji ( ang. multimedia player session cookies ); 

 cookie funkcjonalne, ułatwiające korzystanie z serwisu: 
• trwałe pliki cookie służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas 

trwania sesji lub nieco dłużej ( ang. user interface customization cookies ), 
• pliki cookie służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej,  

tj. analityki danych – są to pliki wykorzystywane w celu analizy sposobu 
korzystania ze stron przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów 
dotyczących funkcjonowania stron. 

 
Wtyczka społecznościowa Facebook: 
Na naszych stronach i blogu używamy wtyczki społecznościowej Facebook. Jeśli  
ta wtyczka jest aktywowana, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie  
z serwerami odpowiedniej sieci społecznościowej, gdy tylko otworzysz stronę w naszej 
witrynie. Treść wtyczki jest przesyłana z sieci społecznościowej bezpośrednio  
do przeglądarki i włączana przez nią do witryny. Wtyczkę można oczywiście dezaktywować 
jednym kliknięciem. 
 
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez 
Facebooka oraz związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności 
użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Facebooka lub stron internetowych. Link 
można znaleźć poniżej. Jeśli nie chcesz, aby Facebook zbierał dane o Tobie przez naszą 
stronę internetową, musisz wylogować się z tych sieci przed odwiedzeniem naszych stron 
internetowych. 
 
Na naszych stronach internetowych używamy wtyczki z portalu społecznościowego 
facebook.com, obsługiwanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 
94304, USA ("Facebook"). Link do Polityki prywatności Facebooka można znaleźć tutaj: 
Polityka prywatności Facebooka https://www.facebook.com/about/privacy/ 
 
Dane kontaktowe: 
Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy 
kierować telefonicznie pod numer: 61 641 41 02 / pisemnie na adres: Bevo Poland Sp. z o. 
o. z siedzibą w Dopiewie, ul. Logistyczna 5, Dąbrówka, 62 - 070 Dopiewo / pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: info@bevo.pl 
 
 
Aktualizacja: 
Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 
Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 1.01.2023 r. 
 
 

                                                                          Administrator danych osobowych 
                                           Bevo Poland Sp. z o. o. 

 

https://www.facebook.com/about/privacy/

