
POLITYKA PRYWATNOŚCI – 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 
 
 
Administrator Danych Osobowych 
 
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych w rozumieniu RODO jest spółka ProNet Sp. z 
o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sowińskiego 4 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000101655 NIP 
9541836565  (Administrator, ADO). 
 
W jakim celu przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe  
 
Cel: zawarcie i realizacja umowy  
 
ProNet przetwarza Pani/Pana dane osobowe jako Administrator przede wszystkim w celu 
realizacji złożonego zamówienia na korzystanie z programu komputerowego iKasa oraz 
realizacji umów związanych z korzystaniem z programu komputerowego iKasa w tym w 
zakresie udzielania Pani/Panu niezbędnego wsparcia technicznego w zakresie korzystania z 
przedmiotowego programu oraz wszelkimi związanymi z tym koniecznymi czynnościami. 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zatem Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy. 
 
Przetwarzane przez ProNet jako Administratora dane są następujące: 

 imię, nazwisko oraz nr NIP, nr REGON i nazwa (firma) pod którą prowadzona jest 
działalność gospodarcza  

 adres korespondencyjny 

 adres e-mail 

 numer telefonu 
 
Cel: uzasadnione interesy 
 
ProNet przetwarza także Pani/Pana dane osobowe w celu: 

 promocji własnych produktów a także by lepiej dostosować usługi do Państwa 
preferencji; 

 prowadzenia korespondencji w zakresie przekazywania Państwu niezbędnych informacji 
dotyczących funkcjonowania programu iKasa a także wynikających z Państwa 
ewentualnych pism i wniosków; 

 windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w 
drodze prowadzenia polubownych postępowań przedsądowych oraz przewidzianych 
przepisami prawa postępowań sądowych i mediacyjnych; 

 przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych i statystycznych; 



 zapewnienia możliwości wykonywania oraz rozliczalności w zakresie wykazania 
spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności 
przepisów rachunkowych i podatkowych; 

 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zatem Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - 
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 
 
Przetwarzane przez ProNet jako Administratora dane są następujące: 

 imię, nazwisko oraz nr NIP, nr REGON i nazwa (firma) pod którą prowadzona jest 
działalność gospodarcza  

 adres korespondencyjny 

 adres e-mail 

 numer telefonu 
 
Profilowanie 
  
Państwa dane osobowe wobec których ProNet pełni funkcję Administratora nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
 
Czas przetwarzania i okres przechowywania danych 
 
Pani/Pana dane osobowe zazwyczaj będą przetwarzane przez czas wykonania umowy – w 
celu wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę 
trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane jest ustalany w oparciu o następujące kryteria: 

 przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez 
określny czas (np. ustawa o rachunkowości, przepisy podatkowe); 

 okres przez jaki wykonywane są przez Administratora obowiązki związane z zawartą z 
Panią/Panem umową; 

 okres, który jest niezbędny do zabezpieczenia obrony interesów administratora, w tym w 
szczególności przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

 
Przekazywanie innym podmiotom - kategorie odbiorców danych 
  
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania 
umowy / wykonania usługi (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach określonych w 
art. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Takimi odbiorcami danych mogą być podmioty zapewniające 
administratorowi obsługę techniczną, informatyczną, księgową, prawną oraz firmy kurierskie 
i pocztowe. 
Administrator oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
  
Informacja o wymogu podania danych 



  
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i 
realizacji umowy zawartej z Administratorem, podanie danych jest niezbędne do zawarcia 
umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest 
możliwe zawarcie i realizacja umowy.  
 
Prawo do bycia zapomnianym 
 
Na podstawie i zasadach wynikających z Artykułu 17 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania 
usunięcia danych osobowych.  
  
Przysługujące Pani/Panu uprawnienia 
 

 Może Pani/Pan uzyskać informacje, czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Jeśli tak 
– może Pani/Pan uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o ich kopię. Może Pani/Pan 
również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie Pani/Pana dane są 
przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli Pan/Pani nie przekazał/a 
danych tej firmie/instytucji – może Pani/Pan także poprosić o informacje, skąd znalazły 
się w tej konkretnej firmie. 

 Inne Pani/Pana prawo to możliwość sprostowania danych. Jeśli są one nieprawidłowe – 
może Pani/Pan poprosić o ich poprawienie. 

 Może Pani/Pan również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich 
danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Panią/Panem zawarte umowy 
to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Pani/Pana prośby nie będą 
skuteczne. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do 
ich przetwarzania – Pani/Pana dane powinny być usunięte. 

 Ponadto posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 Jeśli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana prawa są łamane – może Pani/Pan wnieść skargę do 

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 Jeśli chciałaby/łby Pani/Pan skorzystać z tych praw – proszę skontaktować się z 

Administratorem Danych, którego dane znajdują się poniżej: 

   
"ProNet" (ADO): ProNet Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Sowińskiego 4, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000101655 NIP 
9541836565  
 
Adres e-mail: serwis@pronet.com.pl 
 
Adres korespondencyjny: 
 
ProNet Sp. z o.o.  
ul. Sowińskiego 4 
40-018 Katowice 

mailto:serwis@pronet.com.pl

