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1. Wstęp – dane kontaktowe 

Nasza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania przez eVend S.A.  

danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów – Właścicieli danych osobowych 

(„Właściciel”). Uszczegółowieniem niniejszej polityki są klauzule informacyjne, które Właściciel będzie 

otrzymywał w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji realizacji usługi 

parkowania. Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane 

niżej rozporządzenie ogólne RODO. 

 

Dane kontaktowe eVend S.A. 

eVend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Alei  Jana Pawła II numer 23, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486389, NIP: 5272707443; REGON: 

146993545 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych eVend S.A. 

E-mail: iod@evend.pl  

Adres: Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa. 

 

mailto:iodo@evend.pl


2. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych 

Polityka Prywatności eVend S.A. odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych 

osobowych: 

 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 

922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.), 

 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) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” 

(stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi). 

 

3. Zasady przetwarzania danych osobowych 

W ramach przetwarzania danych osobowych Właścicieli przykładamy wagę do tego, aby dane te były 

przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa, logiczny i oczywisty dla ich Właściciela oraz 

odpowiednio zabezpieczony. 

Zasady przetwarzania danych osobowych: 

Przetwarzamy dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, wskazanych w 

przedstawianej informacji. 

Cele zbierania danych osobowych są logiczne i oczywiste, mają oparcie w przepisach prawa.   

Realizujemy prawo Właścicieli do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania, reagujemy 

na każdy wniosek o sprostowanie czy aktualizację danych. 

Realizujemy prawo Właścicieli do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia 

przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z 

zastrzeżeniem, że w przypadku przetwarzania danych w związku z zawarta umową może to oznaczać 

konieczność rozwiązania tej umowy.  

Nie profilujemy danych osobowych. 

Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu 

niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące 

wydłużyć okres przechowywania danych. 

Chronimy dane osobowe Właścicieli przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową 

utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania. 



Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, 

umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

4. Prawa Właścicieli w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

eVend S.A. realizuje prawa Właścicieli związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te 

wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO 

(art. 16-21). 

 

Właściciel ma prawo do: 

Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.  

Otrzymania od eVend S.A. potwierdzenia czy Jego dane osobowe są przetwarzane przez eVend S.A. i 

w jaki sposób.  

Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich 

uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne. 

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych osobowych jest dla nas wiążące, chyba że 

wykażemy konieczność dalszego przetwarzania danych w naszym uzasadnionym interesie (np. w 

celach dowodowych, archiwizacyjnych, księgowych). Sprzeciw zostanie zrealizowany natychmiast gdy 

ustaną powody przetwarzania danych.   

Usunięcia danych osobowych przez eVend S.A. („prawo do bycia zapomnianym”) oznacza żądanie 

Właściciela danych od administratora niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych z 

zastrzeżeniem, że w przypadku przetwarzania danych w związku z zawarta umową będzie to 

oznaczać konieczność rozwiązania tej umowy. 

Do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczył, jeśli przetwarzanie odbywa się w 

oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany. 

Złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

Wnioski będą realizowane bez zwłoki, w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w 

ciągu 30 dni roboczych od ich otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na 

skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o czym poinformujemy wskazując termin 

realizacji wniosku, nie dłuższy niż kolejne 30 dni robocze.  

 



5. Bezpieczeństwo danych osobowych 

eVend S.A. podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed 

bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed 

przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.  

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do 

uwzględnienia: 

a) poufności –  chronimy dane przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym, 

b) integralności – chronimy dane przed nieuprawnioną zmianą, 

c) dostępności – dostęp do Państwa danych mają jedynie osoby upoważnione.  

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie (firmy współpracujące) jedynie w 

przypadku, gdy zobowiążą się one do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych 

środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również 

do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik eVend S.A. mający dostęp do danych 

osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności. 

 

6. Jak przetwarzamy Państwa dane? 

Przetwarzamy dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, wskazanych w 

przedstawianej informacji, w określonych, logicznych i zgodnych z prawem celach.  

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, eVend S.A. każdorazowo 

informuje Właściciel a w ramach udzielonej informacji, zgodnie z obowiązkiem informacyjnym. 

 

Sposób zbierania danych 

Państwa dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym na podstawie Państwa zgody i z 

automatycznych systemów rejestrujących.  

 

Jakie dane możemy przetwarzać? 

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować Państwa dane identyfikacyjne np. imię, 

nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, numer VIN pojazdu, dane 

lokalizacyjne, dane dot. reklamacji. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko 

niezbędny zakres danych.  

 

 



7. Zgoda – cofnięcie zgody 

Właściciel  ma prawo do wycofania zgody w każdym czasie a wniosek zostanie rozpatrzony 

niezwłocznie. 

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami z zastrzeżeniem, że w 

przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową będzie to oznaczać konieczność 

rozwiązania tej umowy. 

Pamiętaj, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa 

danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

8. Przechowywanie danych 

eVend S.A. przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których zostali 

Państwo poinformowani. 

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa. Właściciel  ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas 

przechowywania Państwa danych osobowych. 

 

9. Udostępnianie danych innym podmiotom 

Państwa dane będą przetwarzane tylko przez firmy współpracujące z nami w ramach naszej 

podstawowej działalności gospodarczej i tylko w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego  

świadczenia oferowanych usług. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile 

upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w 

innym przypadku. 

 

10. Cenniki 

Cenniki i inne informacje zawarte na stronach evend.pl, zarządzanieparkingami.pl nie stanowią oferty 

handlowej.  


