
POLITYKA OCHRONY DANYCH KONTRAHENTÓW 
SMARTCAT SP. Z O.O. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka”) określa zasady przetwarzania przez smARTcat sp. z o.o. ul. Kuropatwy 28 

02-892 Warszawa (dalej: „Administrator”) danych osobowych należących do: 
a. osób fizycznych będących kontrahentami Administratora lub zamierzającymi podjąć współpracę z Administratorem 

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dalej: „Kontrahenci”) 
b. osób fizycznych będących pracownikami Kontrahentów (niezależnie od formy zatrudnienia), którzy zostali wyznaczeni 

przez Kontrahenta jako osoby odpowiedzialne za współpracę z Administratorem lub za jej nawiązanie (dalej 
„Przedstawiciele”). 

1.2. Niniejsza Polityka stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”. 

2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH 
2.1. Od momentu pozyskania danych osobowych Kontrahentów (będących osobami fizycznymi) i Przedstawicieli, Administrator 

przyjmuje funkcję administratora ich danych osobowych w rozumieniu RODO. 
2.2. Administrator może przetwarzać następujące dane Kontrahentów i Przedstawicieli: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko 

służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych). 
Ponadto, Administrator może przetwarzać dane Kontrahentów takie jak PESEL, NIP, REGON, adres siedziby – na potrzeby 
identyfikacji Kontrahenta jako strony umowy oraz na potrzeby obowiązków związanych z przepisami o rachunkowości. 

2.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Przedstawicieli jest uzasadniony interes Administratora – możliwość nawiązania 
i kontynuowania współpracy lub kontaktu z Kontrahentem, za pośrednictwem Przedstawiciela (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W 
przypadku Kontrahentów podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO - przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy z Kontrahentem lub do podjęcia działań na żądanie Kontrahenta przed zawarciem umowy. 

2.4. Dane Osobowe Przedstawicieli i Kontrahentów będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia współpracy 
pomiędzy Administratorem a Kontrahentem. Dane Osobowe mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie – w przypadku 
uzyskania przez Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także w przypadku, gdy Administrator 
uzna, że nie są mu one już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu (kontaktu z Kontrahentem). 

2.5. Dane Osobowe nie zostaną usunięte przez Administratora w terminie wynikającym z punktu poprzedzającego, jeżeli ich 
przechowanie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dokonania rozliczeń lub 
dochodzenia roszczeń w związku ze współpracą z Kontrahentem lub jego Przedstawicielem. Administrator informuje, że jest 
zobowiązany do przechowywania ksiąg rachunkowych (które mogą zawierać dane osobowe Kontrahentów i Przedstawicieli) 
przez okres 5 lat, zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości 

2.6. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi 
(m.in. podmioty zewnętrzne świadczące usługi: informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą 
kontrahentów). Dane osobowe mogą być przekazane również innym zainteresowanym podmiotom (także niezależnym od 
Administratora), jeżeli Przedstawiciel udostępnił je w takiej formie, z której jednoznacznie wynika, że pragnął, aby 
kontaktowały się z nim podmioty trzecie w sprawach służbowych. 

2.7. Każdemu Przedstawicielowi i Kontrahentowi przysługuje prawo do: 
• uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych 

osobowych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych, 
•  żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
• żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli 

spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, 



• złożenia uzasadnionego sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), 

• przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich 
przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 

• złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa –
 w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem. 

2.8. Każdy z kontrahentów Administratora jest zobowiązany do poinformowania swoich Przedstawicieli treści niniejszej Polityki. 
2.9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych powinny być kierowane na adres 

ado@smARTcat.pl   



POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW 
SMARTCAT SP. Z O.O. 

Niniejszą Politykę Prywatności (dalej jako: „Polityka”) wdrożono z myślą o zapewnieniu szczególnej ochrony danych 
osobowych Użytkowników korzystających z niniejszego Serwisu. 

1. Informacje ogólne 
1.2. Administratorem Serwisu jest smARTcat sp. z o.o. 
1.3. Administrator Serwisu jest jednocześnie Administratorem Danych Osobowych Użytkowników, w związku z korzystaniem z 

Serwisu. 
1.4. Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy mailowo: ado@smARTcat.pl lub listownie na w/w adres pocztowy. 
1.5. W niniejszej Polityce posłużono się następującymi definicjami: 

1) Serwis – serwis internetowy należący do Administratora Serwisu, umieszczony pod adresem www.smartcat.pl 
2) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub korzysta z w/w 
Serwisu w celach z nią niezwiązanych; 
3) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 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 Nr 119, str. 1). 
5) Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika Serwisu podczas 
przeglądania niniejszej strony internetowej. 

1.6. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies są przetwarzane w celu: 
1) dopasowania treści strony internetowej; 
2) wykrywania nadużyć; 
3) pomiarów statystycznych; 
4) udoskonalenia usług świadczonych za pośrednictwem strony. 
W/w cele stanowią, również prawnie uzasadniony interes Administratora Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

1.7. Użytkownikowi Serwisu przysługują, w stosunku do przetwarzanych danych osobowych, następujące prawa: 
1) dostępu, w tym uzyskania ich kopii; 
2) żądania sprostowania danych; 
3) ich usunięcia; 
4) ograniczenia przetwarzania; 
5) skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

1.8. Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce, by na jego urządzeniu końcowym przechowywano pliki cookies, to może on zmienić 
ustawienia swej przeglądarki tak, by pliki te były blokowane (w całości lub w części) lub też wskazać, że za każdym razem 
pragnie on otrzymywać komunikat, gdy tylko pliki cookies zostaną wysyłane na jego urządzenie. Szczegółowe i pełne 
informacje w tym zakresie są dostępne w ustawieniach danej przeglądarki internetowej. 

1.9. Administrator Serwisu wskazuje, że zablokowanie przez Użytkownika używanych przez niego plików cookies może mieć 
wpływ na pełne korzystanie z Serwisu. 

1.10.Podczas korzystania przez Użytkownika Serwisu ze strony internetowej automatycznie zbierane są jego dane, takie jak: 
1) adres IP; 
2) nazwa domeny; 
3) typ przeglądarki; 
4) typ systemu operacyjnego. 
Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera. 

1.11. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent 
cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika 
Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach 
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez danego Użytkownika. 



1.12.Administrator zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności Google Analytics, by poznać zasady korzystania z plików 
cookies wykorzystywanych w statystykach. 

1.13.Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam 
dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce 
nawigacji Użytkownika Serwisu lub czasie pozostawania na danej stronie. 

1.14.W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika Serwisu gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może 
przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/
preferences/. 

1.15.W przypadku dopasowania treści strony oraz wykrywania botów i nadużyć, a także pomiarów statystycznych i udoskonalania 
usługi, zapisane dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia 
korzystania z Użytkownika z usług świadczonych poprzez stronę internetową. 

1.16.Zasady określone w niniejszej Polityce podlegają prawu polskiemu. 

2. Logi serwera 
2.1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są 

wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług 
hostingowych. 

2.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać następujące informacje: 
1) czas nadejścia zapytania; 
2) czas wysłania odpowiedzi; 
3) nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP; 
4) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
5) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referal link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu 
nastąpiło przez odnośnik, 
6) informacje o przeglądarce Użytkownika Serwisu, 
7) informacje o adresie IP; 
8) system operacyjny. 

2.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Są one wykorzystywane jedynie dla celów 
administrowania serwerem. 

3. Udostępnienie danych 
3.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. 
3.2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie 

zgodnych z prawem żądań. 
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