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Polityka prywatności Everon 
 

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2020 r. 

 

W niniejszej Polityce prywatności informujemy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe 

użytkownika w przypadku oferowania rozwiązań ładowania pojazdów elektrycznych (EV) i/lub innych 

interakcji z użytkownikiem, jak wyjaśniono szczegółowo poniżej. 

 

1. Jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego i na jakiej podstawie prawnej; 

2. Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika; 

3. Do których krajów mogą zostać przekazane dane osobowe użytkownika; 

4. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika; 

5. Jakie prawa przysługują użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych użytkownika; 

6. W jaki sposób można wykonywać swoje prawa, skontaktować się z nami i inne 

ważne informacje. 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu z plików cookies i innych technologii związanych 

z korzystaniem ze strony internetowej, zapoznaj się z naszą Polityką dot. plików cookies. 

 

Niniejsza Polityka prywatności jest wykorzystywana przez Everon, gdzie firma Everon B.V. jest 

administratorem danych osobowych, chyba że w ustaleniach z Everon określono inaczej. 

  

1. Jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego i na jakiej podstawie prawnej 

 

1.1. Przetwarzanie związane z naszymi rozwiązaniami do ładowania pojazdów 

elektrycznych 

 

Zarządzanie kontem – W przypadku założenia konta, używamy udostępnionych nam danych 

osobowych, aby skonfigurować i prowadzić konto użytkownika; jest to konieczne do zawarcia umowy 

z użytkownikiem. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na umieszczenie lokalizacji GPS na mapie, 

przetwarzamy te dane osobowe na podstawie zgody użytkownika. 

 

Ładowanie na publicznej stacji ładowania przy użyciu karty ładowania Everon – Jeśli włączono 

roaming na naszej platformie (=usługa, w której można naładować kartę ładowania Everon na 

publicznych stacjach ładowania podłączonych do sieci Everon), przetwarzamy następujące dane 

osobowe: 

o unikalny numer karty ładowania; 

o unikalny numer stacji ładowania; 

o szczegóły dotyczące sesji ładowania; oraz 

o lokalizacja wykorzystanej przez użytkownika stacji ładowania. 

 

Powyższa czynność przetwarzania jest niezbędna do realizacji naszej umowy z użytkownikiem. 

 

https://everon.io/en/cookie-policy
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Ładowanie we własnej stacji ładowania – Do rejestracji stacji ładowania na naszej platformie 

będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

o unikalny numer karty ładowania; 

o unikalny numer stacji ładowania; 

o szczegóły dotyczące sesji ładowania; 

o lokalizacja stacji ładowania; 

o pliki dziennika zawierające dane serwisowe stacji ładowania i sesji ładowania; oraz 

o dane osobowe rejestrowane na naszej platformie. 

 

Powyższa czynność przetwarzania jest niezbędna do realizacji naszej umowy z użytkownikiem. 

 

Jeśli stacja ładowania nie jest podłączona, nie przetwarzamy danych osobowych. 

 

Ładowanie na stacji ładowania przy użyciu karty ładowania Everon zapewnionej przez kogoś 

innego – Pracodawca, firma leasingowa (pracodawcy), partner biznesowy, właściciel budynku, 

operator parkingu lub inna firma/osoba fizyczna („Właściciel karty”) mógł dostarczyć kartę 

ładowania Everon do wykorzystania na jego stacji ładowania i/lub dowolnej stacji ładowania 

podłączonej do sieci Everon. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe: 

o unikalny numer karty ładowania; 

o unikalny numer stacji ładowania; 

o szczegóły dotyczące sesji ładowania; 

o lokalizacja wykorzystanej przez użytkownika stacji ładowania; 

o imię i nazwisko użytkownika, jeśli zostało zarejestrowane przez Właściciela karty; oraz 

o dane bankowe, jeśli zostały zarejestrowane przez Właściciela karty w celu wystawienia 

faktury za sesję ładowania (jeśli tak uzgodniono z Właścicielem karty). 

 

Powyższa czynność przetwarzania jest niezbędna do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną 

(z Właścicielem karty). 

 

Ładowanie na stacji ładowania przy użyciu innej karty ładowania eMSP – W przypadku 

posiadania karty ładowania innego Dostawcy usług eMobilności („eMSP”), umożliwiającego ładowanie 

stacji ładowania, przetwarzamy następujące informacje: 

o numer uwierzytelnienia; 

o unikalny numer karty ładowania; 

o szczegóły dotyczące sesji ładowania; 

o lokalizacja wykorzystanej przez użytkownika stacji ładowania; 

o nazwa eMSP; oraz 

o numer transakcji. 

 

Powyższa czynność przetwarzania jest niezbędna do zawarcia umowy, której użytkownik jest stroną 

(z eMSP). eMSP użytkownika realizuje własne cele dotyczące przetwarzania danych osobowych 

użytkownika; należy się z nim skontaktować, aby dowiedzieć się więcej. 

 

Ładowanie w stacji ładowania z płatnością natychmiastową – Jeśli użytkownik korzysta z płatności 

natychmiastowych, które umożliwiamy na stanowiskach ładowania, przetwarzamy następujące dane 

osobowe: 
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o szczegóły dotyczące sesji ładowania; 

o lokalizacja wykorzystanej przez użytkownika stacji ładowania; 

o numer transakcji; oraz 

o potwierdzenie płatności; dane bankowe użytkownika przetwarza dostawca usług płatniczych 

(aby dowiedzieć się więcej na temat tego przetwarzania, należy sprawdzić politykę 

prywatności dostawcy usług płatniczych). 

 

Powyższa czynność przetwarzania jest niezbędna do realizacji naszej umowy z użytkownikiem. 

 

W przypadku korzystania z usługi płatności natychmiastowej innego eMSP na stacji ładowania 

przetwarzamy następujące dane osobowe: 

o numer uwierzytelnienia; 

o szczegóły dotyczące sesji ładowania; 

o lokalizacja wykorzystanej przez użytkownika stacji ładowania; 

o nazwa eMSP; oraz 

o numer transakcji. 

 

Powyższa czynność przetwarzania jest niezbędna do zawarcia umowy, której użytkownik jest stroną 

(z eMSP). 

 

Oferty Everon – Jeśli użytkownik lub jeden z naszych partnerów biznesowych przekazuje nam dane 

osobowe użytkownika (za pośrednictwem strony internetowej, e-maila, telefonu, osobiście lub w inny 

sposób), ponieważ użytkownika interesują nasze produkty i/lub usługi, przechowujemy jego prośbę 

i wykorzystujemy te dane osobowe, aby przedstawić użytkownikowi wycenę produktów i/lub usług. 

Podstawą prawną tej czynności przetwarzania jest podjęcie kroków na wniosek użytkownika przed 

zawarciem umowy lub zgoda użytkownika. 

Możemy przekazać te informacje jednemu z naszych partnerów biznesowych, jeśli uznamy, że ten 

partner może lepiej świadczyć usługi na rzecz użytkownika; w tym przypadku dane osobowe 

użytkownika są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności partnera biznesowego. 

 

Rejestracja stacji ładowania i/lub karty ładowania – Rejestracja jest konieczna, abyśmy mogli 

zapewnić użytkownikowi uzgodnioną usługę zarządzania ładowaniem. Dane osobowe, które 

przetwarzamy w tym celu: 

o unikalny numer karty ładowania; 

o unikalny numer stacji ładowania; 

o lokalizacja stacji ładowania; 

o pliki dziennika zawierające dane serwisowe stacji ładowania i, w przypadku roamingu, sesje 

ładowania kierowców pojazdów elektrycznych, którzy używają stacji ładowania; oraz 

o dane osobowe rejestrowane na naszej platformie. 

 

Powyższa czynność przetwarzania jest niezbędna do realizacji naszej umowy z użytkownikiem. 

 

Usługi gwarancyjne i konserwacyjne – Wykorzystujemy następujące dane osobowe w celu 

zapewnienia użytkownikowi wszelkich usług gwarancyjnych i/lub konserwacyjnych: 

o unikalny numer karty ładowania; 
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o raporty z przekazania do eksploatacji przez jednego z naszych niezależnych partnerów 

usługowych, którzy świadczyli usługi w naszym imieniu; 

o lokalizacja stacji ładowania; 

o pliki dziennika zawierające dane serwisowe stacji ładowania i, w przypadku roamingu, sesje 

ładowania kierowców pojazdów elektrycznych, którzy używają stacji ładowania; oraz 

o dane osobowe udostępniane nam przez użytkownika w dowolnym celu, np. w przypadku 

kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. 

 

Korzystamy z sieci niezależnych partnerów serwisowych, dlatego możemy przekazać wniosek 

użytkownika odpowiednim partnerom serwisowym. 

 

Ponadto używamy numeru stacji ładowania, aby zapewnić regularne aktualizacje oprogramowania 

sprzętowego i zabezpieczyć stację ładowania. 

 

Powyższa czynność przetwarzania jest niezbędna do realizacji naszej umowy z użytkownikiem. 

 

1.2. Przetwarzanie związane z innymi interakcjami z nami 

 

Fakturowanie i administracja – W przypadku usług płatnych wykorzystamy dane osobowe 

przekazane nam przez użytkownika, aby wystawiać faktury. Będziemy również wykorzystywać te 

dane osobowe w celu prowadzenia bieżącej administracji. Powyższa czynność przetwarzania jest 

niezbędna do realizacji umowy z użytkownikiem (fakturowania) i zapewnienia zgodności z wymogami 

prawnymi (prowadzenie administracji). 

 

Kontakt z użytkownikiem – W przypadku kontaktu użytkownika z nami, np. poprzez jeden 

z formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej, lub telefonu w celu uzyskania wsparcia, 

skontaktujemy się z użytkownikiem, np. aby poinformować go o pewnych aktualizacjach lub jeśli 

prowadzimy interesy z użytkownikiem, wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do naszej bieżącej 

działalności i odpowiedzi na prośby użytkownika, np. o udzielenie wsparcia. Podstawą prawną tej 

czynności przetwarzania jest zawarta z użytkownikiem umowa lub podjęcie kroków na wniosek 

użytkownika przed zawarciem umowy. 

Analiza due diligence, bezpieczeństwo naszych ofert i zapobieganie oszustwom – Ponieważ naszym 

celem jest zapewnienie użytkownikowi produktów i usług, które są najbardziej bezpieczne i chcemy 

zapewnić bezpieczeństwo naszych pracowników i prowadzonej przez nas działalności, mamy 

uzasadniony interes do wykorzystywania danych osobowych użytkownika w celu prowadzenia badań 

due diligence, zapewnienia bezpieczeństwa naszych ofert i zapobiegania oszustwom. 

 

Cele prawne – Czasami musimy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu rozpatrywania 

roszczeń, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub żądań organów ścigania. Ta czynność 

przetwarzania jest zgodna z naszym prawnie uzasadnionym interesem lub jest wymagana w celu 

zachowania zgodności z przepisami prawa. 

 

Marketing i promocje – Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od nas komunikatów, lub 

jeżeli jest partnerem lub klientem Everon, możemy skontaktować się z nim w związku z promocją lub 

podobnymi produktami lub usługami, w celu zaproszenia go na ewentualne organizowane przez nas 

wydarzenia lub aby przekazać mu najnowsze wiadomości i aktualizacje. Podstawą prawną tej 
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czynności przetwarzania jest zgoda użytkownika lub nasz prawnie uzasadniony interes. Można łatwo 

zrezygnować z tej usługi, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji podany w naszych promocyjnych 

wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami pod adresem dataprivacy@everon.io.  

 

Ankiety online – Czasami możemy poprosić użytkownika o wzięcie udziału w ankiecie, która pozwoli 

nam udoskonalić naszą ofertę. W takim przypadku wykorzystujemy podane nam informacje wyłącznie 

w tym celu i możemy udostępnić je naszym partnerom ankiety w tym samym celu. 

 

Poprawa jakości – Pliki dziennika wykorzystywanych stacji ładowania zawierają cenne informacje, 

które pozwolą nam poprawić jakość naszych usług. W tym celu wykorzystujemy informacje zawarte 

w tych plikach dziennika. Dane osobowe, które przetwarzamy w tym celu to dane serwisowe stacji 

ładowania, które są połączone z naszą platformą oraz dane sesji ładowania pojazdów elektrycznych 

z wykorzystaniem stacji ładowania sieci Everon. Podstawą prawną tej czynności przetwarzania jest 

zgodność z naszym uzasadnionym interesem, ponieważ dążymy do ciągłego doskonalenia naszych 

ofert i w tym zakresie możliwość wykorzystywania tych danych statystycznych jest dla nas kluczowa. 

 

Rekrutacja i wdrożenie – W przypadku ubiegania się o jedno z naszych stanowisk, przetwarzamy 

dane osobowe użytkownika, aby ocenić, czy jest on odpowiednim kandydatem na to stanowisko. 

Podstawą prawną powyższej czynności przetwarzania jest to, że jest to zgodne z naszym 

uzasadnionym interesem, ponieważ musimy ocenić, jak możemy przyspieszyć ewolucję w kierunku 

zeroemisyjnej przyszłości. Dane osobowe, które przetwarzamy w tym celu: 

o informacje o weryfikacji danych osobowych od władz publicznych; 

o informacje o charakterze i/lub wynikach uzyskane od osób udzielających referencji; 

o informacje dotyczące oceny przed zatrudnieniem od dostawców usług oceniających; 

o dane osobowe z sekcji publicznej kont(a) mediów społecznościowych lub innych publicznych 

informacji o użytkowniku; oraz 

o dane osobowe udostępnione nam przez użytkownika. 

 

Będziemy wykorzystywać wyłącznie te dane osobowe, jeśli jest to konieczne i istotne dla stanowiska, 

na które użytkownik aplikuje. 

 

W procesie aplikacyjnym zapytamy użytkownika, czy możemy również skontaktować się z nim 

w sprawie nadchodzących możliwości zatrudnienia, dla których może być odpowiednim kandydatem, 

a tym samym zachować dane osobowe użytkownika w aktach przez okres jednego roku. Użytkownik 

może odmówić i/lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. 

 

W przypadku pomyślnego rozpatrzenia aplikacji mamy prawnie uzasadniony interes w dalszym 

przetwarzaniu danych osobowych użytkownika, abyśmy mogli złożyć ofertę i, z zastrzeżeniem zgody 

użytkownika, zawrzeć z nim umowę o pracę i powitać użytkownika w naszym zespole. 

  

Everon Academy - Dostęp do Everon Academy jest możliwy tylko za zaproszeniem. Jednak przy 

pierwszym logowaniu prosimy Cię o zgodę na podanie nam nazwy firmy i kraju w celu dokończenia 

aktywacji konta. Potrzebujemy tych informacji (i) w celu sprawdzenia, czy jesteś istniejącym klientem 

lub partnerem Everon, (ii) w celu dostarczenia Ci odpowiednich informacji szkoleniowych w oparciu o 

Twoją lokalizację, strefę czasową i / lub język oraz (iii) przesłania Ci niezbędnych informacje o 

usługach szkoleniowych, które otrzymujesz. Po aktywacji poprosimy o Twoje (i) dane kontaktowe, w 
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tym imię, nazwisko i służbowy adres e-mail oraz wybrane przez Ciebie hasło dostępu do Akademii 

Everon. Opcjonalnie możesz udostępnić nam dodatkowe informacje na stronie Moje informacje, aby 

pomóc nam poprawić komfort korzystania z Akademii Everon: Moja biografia, zdjęcie profilowe, 

strefa czasowa, język i stanowisko. Ponadto podczas korzystania z Akademii Everon system 

zarządzania uczeniem (LMS) automatycznie generuje dane, które śledzą Twoje interakcje, postępy i 

wyniki w obiektach nauczania, w których uczestniczysz. 

 

2. Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika? 

 

Everon jest firmą działająca na poziomie globalnym i może mieć uzasadniony interes w udostępnianiu 

danych osobowych firmom grupy, na przykład firmom grupy świadczącym usługi dla innej firmy 

grupy. 

 

Korzystamy również z usług zaufanych usługodawców w celu świadczenia pewnych usług w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika. Przechowujemy na przykład dane osobowe 

u zewnętrznego dostawcy usług hostingowych i korzystamy z usług dostawcy usług płatniczych w celu 

ułatwienia płatności natychmiastowych. 

 

Ponadto możemy udostępniać dane osobowe naszym partnerom biznesowym, np. eMSP użytkownika, 

jeśli użytkownik dokonuje doładowania na stacji ładowania z wykorzystaniem karty eMSP, a także 

pracownikom działu pomocy technicznej, który zarządza incydentami dotyczącymi naszych produktów, 

oraz sprzedawcom w celu spełnienia prośby o udzielenie dodatkowych informacji o naszych 

produktach. 

 

W zakresie wymaganym przez prawo, regulacje lub nakaz sądowy możemy również ujawnić dane 

osobowe użytkownika zgodnie z przepisami prawa, regulacjami lub nakazami sądowymi. 

  

3. Transfery międzynarodowe 

 

Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika do firm lub podmiotów trzecich, które znajdują się 

poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeśli ten kraj nie zapewnia 

odpowiedniego stopnia ochrony zgodnie z przepisami prawa krajowego obowiązującymi w Komisji 

Europejskiej, zapewniliśmy odpowiedni stopień ochrony poprzez wyrażenie zgody na dodatkowe 

odpowiednie zabezpieczenia tej spółki grupy lub podmiotu trzeciego poprzez Standardowe klauzule 

ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 

 

Listę krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony według Komisji Europejskiej można znaleźć 

na stronie internetowej Komisji Europejskiej. 

 

Możemy również poprosić użytkownika o udzielenie wyraźnej zgody na proponowane 

przekazywanie. Użytkownik może zwrócić się o kopię Standardowych klauzul ochrony danych, 

wysyłając nam wiadomość e-mail (szczegóły poniżej) i motywując swój wniosek. 

  

4. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika? 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
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Tam, gdzie to możliwe, ustaliliśmy szczegółowe okresy przechowywania danych osobowych. Powyższe 

okresy przechowywania zostały podane poniżej lub przekażemy je użytkownikowi w momencie 

rozpoczęcia przetwarzania jego danych osobowych. 

Jeśli nie jest możliwe użycie szczegółowych okresów przechowywania, określiliśmy poniżej kryteria, 

których używamy do określenia okresów przechowywania. 

 

Szczegółowe okresy przechowywania 

 

Fakturowanie i administracja w przypadku każdej z naszych ofert – przechowujemy dane osobowe 

użytkownika, które są wymagane przez prawo w celu prowadzenia administracji przez okres 7 lat lub 

dłużej, jeśli wymagają tego lokalne przepisy prawa. 

 

Marketing i promocje – Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak długo jest on 

subskrybentem lub do odwołania naszej usługi newslettera, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Można łatwo zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji podany 

w wiadomości e-mail. 

 

Rekrutacja i wdrożenie – Jeśli wniosek o pracę rozpatrzony zostanie pozytywnie i będziemy mogli 

powitać użytkownika w naszym zespole, będziemy przechowywać jego dane osobowe w naszych 

aktach personalnych przez okres zachowywania wskazany w naszych zasadach ochrony danych. 

 

Jeśli wniosek o pracę nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, będziemy przechowywać dane osobowe 

użytkownika przez maksymalnie cztery tygodnie po zakończeniu procesu składania wniosku o pracę. 

 

W przypadku zgody na przechowywanie danych osobowych w przyszłości, dane osobowe 

użytkownika będziemy przechowywać maksymalnie przez rok po zakończeniu procesu składania 

wniosku o pracę. 

 

Akademia Everon - Po zakończeniu lub zakończeniu subskrypcji zdezaktywujemy Twoje konto, a 

Twoje dane zostaną zarchiwizowane i pozostanie możliwe do odzyskania, jeśli subskrypcja zostanie 

ponownie aktywowana w późniejszym terminie. 

 

Kryteria określania okresów przechowywania 

W innych okolicznościach stosujemy następujące kryteria w celu określenia odpowiedniego okresu 

przechowywania: 

o Ocena podstawowych praw i wolności użytkownika; 

o Cel(e) przetwarzania danych osobowych użytkownika. Nie będziemy przechowywać danych 

osobowych użytkownika dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których je zebraliśmy; 

o Wszelkie stosowne praktyki branżowe lub kodeksy postępowania dotyczące przechowywania 

danych osobowych; 

o Poziom ryzyka i kosztów związanych z przechowywaniem danych osobowych (dokładne 

i aktualne); 

o Czy mamy uzasadnione podstawy prawne do przechowywania danych osobowych 

użytkownika; 

o Charakter, zakres i kontekst przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz naszych 

relacji z użytkownikiem; 
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o Wszelkie inne istotne okoliczności, które mogą mieć zastosowanie. 

 

W każdym przypadku będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika zgodnie 

z obowiązującym prawem i dokonywać okresowych przeglądów przechowywanych danych 

osobowych. 

  

5. Prawa użytkownika dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika 

Użytkownikowi przysługują określone prawa, o których chcemy poinformować. 

 

Dostęp. Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymywania informacji na temat tego, czy 

przetwarzamy dane osobowe użytkownika, oraz na temat kwestii dotyczących takiego przetwarzania. 

 

Wycofanie zgody. W przypadku przekazania danych osobowych na podstawie wcześniej udzielonej 

zgody użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie. 

Użytkownik może wycofać swoją zgodę poprzez rezygnację z subskrypcji usługi, którą wykupiono 

w stosownych przypadkach. Użytkownik może również przesłać nam wiadomość e-mail na adres 

dataprivacy@everon.io. Na stałe usuniemy dane osobowe użytkownika z naszej bazy danych. 

 

Przenośność danych. Mamy obowiązek poinformować użytkownika o przysługującym mu prawie do 

otrzymywania od nas danych osobowych celem udostępnienia ich innemu usługodawcy. 

 

Składanie skargi. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności 

w kraju zamieszkania, na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika. Pełną listę organów 

nadzorczych można znaleźć tutaj. 

 

Sprostowanie. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania lub uzupełniania swoich danych 

osobowych bez zbędnej zwłoki. W przypadku założenia konta w naszym serwisie użytkownik ma 

możliwość korekty lub uzupełnienia swoich danych osobowych. 

 

Ograniczenie przetwarzania. Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego 

danych osobowych w oparciu o konkretne podstawy. Zaliczają się do nich: (1) czas na weryfikację 

poprawności danych osobowych użytkownika na żądanie; (2) żądanie ograniczenia wykorzystania 

danych zamiast zaprzestania ich nielegalnego przetwarzania; (3) konieczność wykorzystania przez 

użytkownika jego danych osobowych, których my już nie potrzebujemy, w postępowaniach prawnych; 

lub (4) weryfikacja, czy nasz uzasadniony interes ma charakter nadrzędny w stosunku do wyrażonego 

przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

Prawo do bycia zapomnianym. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych 

osobowych przez nas bez zbędnej zwłoki. Powyższe prawo ogranicza się do konkretnych podstaw, na 

przykład w przypadku wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu i braku uzasadnionego interesu 

w dalszym przetwarzaniu. Jeśli użytkownik posiada konto w naszym serwisie, w niektórych sytuacjach 

ma on możliwość usunięcia swojego konta, w którym to przypadku wszystkie jego dane osobowe są 

trwale usuwane. 

 

Prawo do sprzeciwu. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez 

nas jego danych osobowych, jeżeli przetwarzanie takie jest (1) zgodne z naszym prawnie 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
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uzasadnionym interesem (co obejmuje utworzenie przez nas profilu użytkownika na podstawie zgody 

użytkownika); (2) prowadzone do celów marketingu bezpośredniego; lub (3) niezbędne do realizacji 

zadania leżącego w interesie publicznym lub wykonania obowiązków nałożonych na nas przez organ 

administracji publicznej. W przypadku sprzeciwu użytkownika dane osobowe nie będą dalej 

przetwarzane, chyba że udowodniony zostanie nadrzędny charakter naszych interesów wobec 

interesów lub podstawowych praw i wolności użytkownika. 

  

6. Wykonywanie praw, kontakt z nami i inne ważne informacje 

 

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw lub jakichkolwiek pytań dotyczących 

niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wysłanie 

nam listu na poniższy adres: 

 

Everon B.V. 

Attn.: Data Protection office 

Kabelweg 47 

1014 BA Amsterdam 

email: dataprivacy@everon.io 

 

Należy pamiętać, że w celu wykonania swoich praw użytkownik może być zobowiązany do 

wypełnienia stosownego wniosku. W dalszej kolejności użytkownik poinformowany zostanie 

o procesie rozpatrywania wniosku. 

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności 

W przypadku modyfikacji niniejszej Polityki prywatności opublikujemy ją na naszej stronie 

internetowej wraz z datą publikacji i, jeśli to możliwe, powiadomimy użytkownika o zmienionej Polityce 

za pośrednictwem konta. 

 

Inne polityki prywatności Everon 

Oprócz niniejszej Polityki prywatności możemy mieć określone promocje, kampanie, usługi i/lub 

procesy prywatności, które zostały zastąpione lub uzupełnione innymi politykami ochrony prywatności. 

W takim przypadku powiadomimy o tym użytkownika i udostępnimy odpowiednią politykę 

prywatności. 

 

 

https://share.hsforms.com/1WpHaDywoQ7OT6CMFwlBb-Q2coi6

