POLITYKA PRYWATNOŚCI
PORTALU BUDGETBEE
Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział/a kto i w jaki sposób przetwarza
Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje w tym zakresie.
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka BudgetBee Sp. z o.o. z siedzibą: ul.
Szamarzewskiego 26a/18, 60-517 Poznań (Polska) wpisana do prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000823694, NIP 7812005333.
2) Kontakt z Administratorem w zakresie ochrony danych osobowych jest możliwy: w formie
tradycyjnej na adres siedziby Administratora wskazany powyżej, z dopiskiem „Ochrona Danych
Osobowych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: support@budgetbee.io
3) Administrator przetwarza Twoje dane osobowe podane w portalu BudgetBee. Za każdym razem
będzie to co najmniej Twój adres e-mail, którego wymaga rejestracja. Nadto, jeśli jesteś
Użytkownikiem portalu BudgetBee, mogą być to dane w postaci: imienia, nazwiska, miejsca pracy
oraz inne dane, które zostaną zamieszczone w portalu BudgetBee. Jeśli natomiast jesteś naszym
Klientem będziemy przetwarzali także Twoje dane fakturowe w postaci: nazwy firmy, adresu,
numeru podatkowego i inne dane konieczne do rozliczeń. Ponadto w czasie korzystania z portalu
BudgetBee będziemy przetwarzali dane związane z czynnościami podejmowanymi przez
Użytkowników portalu BudgetBee.
4) W przypadku gdy jesteś Użytkownikiem portalu BudgetBee Twoje dane osobowe w postaci
adresu e-mail, zostały nam udostępnione przez Twojego pracodawcę (naszego Klienta), który
zaprosił Cię do korzystania z platformy BudgetBee. Podstawą przetwarzania tych danych
osobowych jest zgoda, której udzieliłeś swojemu pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Jeśli nie
udzieliłeś zgody swojemu pracodawcy, prosimy o kontakt. Wówczas niezwłocznie usuniemy
Twoje dane z portalu BudgetBee.
5) W przypadku gdy korzystasz z portalu BudgetBee jako jego Użytkownik, Twoje dane osobowe w
postaci informacji o Tobie zamieszczonych w tym portalu będziemy przetwarzali w związku z
realizacją naszych usług oferowanych w ramach portalu BudgetBee (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
Dane te będą pochodziły od Ciebie, Twoich współpracowników lub od Twojego pracodawcy.
6) W przypadku gdy jesteś Klientemi zawrzesz umowę na korzystanie z BudgetBee, będziemy
przetwarzali Twoje dane osobowe w postaci nazwy firmy, adresu wykonywania działalności
gospodarczej, numeru podatkowego i inne dane konieczne do rozliczeń. Dane te będą
przetwarzane w związku z realizacją naszych usług oferowanych w ramach portalu BudgetBee
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) ale także w związku z obowiązkami rachunkowo-podatkowymi (art. 6
ust 1 lit. c) RODO)
7) Jeśli zdecydujesz się na zapisanie do naszego newslettera, będziemy przetwarzali Twój adres
e-mail do wysyłania Tobie naszego newslettera. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych
jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
8) Jeśli zdecydujesz się na kontakt z nami, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe podane w
ramach wzajemnej komunikacji. Stanowi to nasz uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit f) RODO).
9) Jeśli jesteś Użytkownikiem BudgetBee będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe do czasu
usunięcia konta z portalu BudgetBee. Jeśli zaistnieje potrzeba dalszego przetwarzania Twoich
danych np. z uwagi na wzajemne roszczenia, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dłużej.
10) Jeśli korzystasz z BudgetBee jako Klient, Twoje dane będziemy przetwarzali w czasie trwania
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umowy oraz przez kolejne trzy pełne lata po jej wygaśnięciu, co wiąże się z przedawnieniem
wzajemnych roszczeń. Jeśli zaistnieje potrzeba dalszego przetwarzania Twoich danych np. z uwagi
na wzajemne roszczenia, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dłużej.
W przypadku gdy przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej wycofania w
każdym momencie. Wówczas usuniemy Twoje dane osobowe, co nie będzie miało wpływu na
przetwarzanie danych przed usunięciem zgody.
Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez nas są firmy współpracujące w zakresie
usług IT oraz firmy wspomagające prowadzenie portalu BudgetBee. Nadto mogą nimi być firmy
świadczące
usługi
archiwizacji
dokumentów,
podmioty
świadczące
usługi
kancelaryjno-administracyjne, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi audytorskie,
doradcze, consultingowe i inne. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być ponadto
podmioty publicznoprawne, które mają prawo żądania udostępniania Twoich danych osobowych,
np. prokuratura lub sądy. Częściowy dostęp do Twoich danych osobowych, które ujawnisz w
portalu BudgetBee, będzie miał także Twój pracodawca oraz koledzy i koleżanki z pracy.
Dostawcami wykorzystywanych przez nas usług IT mogą być firmy znajdujące się poza obszarem
EOG, jednak stosujące odpowiednie standardy ochrony danych osobowych. Niemniej Twoje
dane mogą być przetwarzane poza obszarem EOG.
Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, ich
sprostowania – w granicach art. 16 RODO, ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - w granicach art. 21 RODO. Nadto jeżeli uznasz,
że dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegóły dotyczące swoich uprawnień wynikających z RODO możesz uzyskać bezpośrednio u
Administratora;
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Świadcząc nasze usługi w ramach portalu BudgetBee, kierujemy się następującymi zasadami
dotyczącymi ochrony danych osobowych wynikającymi z RODO:
1. Legalność co oznacza, że dbamy o ochronę prywatności i przetwarzamy dane osobowe
wyłącznie w sposób zgodny z prawem,
2. Bezpieczeństwo co oznacza, że zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych
osobowych podejmując w sposób stały działania zwiększające ich bezpieczeństwo. Korzystamy
przy tym z dobranych przez nas mechanizmów technicznych i organizacyjnych, w tym
najnowszych rozwiązań technicznych, które maksymalizują gwarancję bezpieczeństwa danych,
3. Realizowanie praw jednostki co oznacza, że umożliwiamy osobom, których dane
przetwarzamy, wykonywanie swoich praw i prawa te realizujemy,
4. Rozliczalność co oznacza, że dokumentujemy to, w jaki sposób spełniamy obowiązki wynikające
z systemu ochrony danych osobowych, aby w każdej chwili móc wykazać, że robimy to w sposób
właściwy i zgodny z prawem,
5. Czasowość i minimalizacja co oznacza, że przetwarzamy wyłącznie te dane, które są nam
niezbędne oraz nie dłużej niż jest to potrzebne,
6. Ciągłość działań co oznacza, że traktujemy ochronę danych osobowych jako ciągły proces,
który należy stale monitorować i udoskonalać, by zwiększyć bezpieczeństwo przetwarzania
danych osobowych,

7. Powszechność co oznacza, że w ochronę danych zaangażowani są wszyscy nasi pracownicy i
podwykonawcy, a poszanowanie prywatności i ochrona danych osobowych jest wpisana w
codzienne nasze działania, już od momentu powstania portalu BudgetBee.

POLITYKA CIASTECZEK:
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników portali internetowych, w tym
portalu BudgetBee.
2. Korzystając z portalu BudgetBee, jeśli wyrazisz zgodę na korzystanie z ciasteczek (zgodnie z art.
173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne), będziemy także przetwarzali Twoje dane osobowe
związane z aktywnością i ruchem na stronie internetowej w celu zapewniania bezpieczeństwa
strony internetowej, prowadzenia statystyk oraz rozwijania funkcjonalności i usprawniania
platformy BudgetBee. Mogą to być adres IP, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz i jego
właściwościach, a także informacje o podejmowanych czynnościach na stronie www.budetbee.io.
3. Brak wyrażenia zgody na korzystanie z ciasteczek może negatywnie wpłynąć na korzystanie z
portalu BudgetBee poprzez utrudnienie lub uniemożliwienie wykorzystywania niektórych opcji
lub pogorszenie jego funkcjonalności.
4. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat
Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie
czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki
cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
5. Korzystamy także z narzędzi marketingowych Facebook Pixel, by kierować do Ciebie
spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies
firmy Facebook.
6. Współpracujemy z firmami partnerskimi, które mogą umieszczać na Twoim urządzeniu pliki
cookies podmiotów trzecich. Podmioty te mogą zbierać informacje o Twojej aktywności na naszej
stronie.
7. W każdej chwili możesz zmienić zasady wykorzystywania cookies na Twoim urządzeniu
wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki.

