
 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy serwisów internetowych i usług świadczonych przez 
UNI-NET Poland. 

Usługodawca traktuje kwestie ochrony i bezpieczeństwa Danych osobowych z należytą 
starannością i przetwarza takie informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. 

W celu świadczenia usług, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe dotyczące 
Użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do usług. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Użytkowników (zwanym dalej Usługodawcą) jest: 
 
UNI-NET Poland Sp. z o.o. 
ul. Bruzdowa 94A, 02-991 Warszawa 
biuro@uni.net.pl 
 
Wpisana do KRS pod numerem 0000329810 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał Zakładowy: 3 000 000 zł, 
NIP: 522-29-21-430, REGON: 141874362 

Dane kontaktowe 

W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować z administratorem 
danych pod e-mailem ad@uni.net.pl ; lub pisemnie na adres siedziby UNI-NET Poland Sp. z 
o.o. wskazany powyżej. 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane są przetwarzane w celu wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową. 

Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt RODO (przetwarzanie niezbędne 
do wykonania umowy, której jesteś stroną, bądź do podjęcia działań na Twoje żądanie przed 
zawarciem umowy): 

 zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy, w tym prowadzenie konta w systemie  

 zapewnienie wysokiej jakości usług, utrzymywanie działania usług, rozwiązywanie 
problemów technicznych, 

 wysyłanie powiadomień/alarmów z systemu  

 obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz, na przykład za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, telefonicznie, 
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Podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy. 
 

Dane podawane podczas zakładania konta 

Podczas zakładania konta prosimy o podanie następujących danych: 

 imię i nazwisko 

 adres e-mail 

 numer telefonu 
 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez niektórych danych nie będzie możliwości 
świadczenia wybranych usług (w tym powiadomienia SMS, powiadomienia mailowe). 
 
W przypadkach umów z Pracodawcą, konta zakładane są na podstawie danych powierzonych 
nam przez pracodawcę Użytkownika. 

Okres, przez który dane będą przechowywane 

Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy. W przypadku rozwiązania wszystkich 
umów, na podstawie których usługi były świadczone, dane te zostaną przez nas usunięte. 

Powierzanie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom 

Przetwarzanie danych osobowych powierzamy: 

 upoważnionym pracownikom administratora, 

 podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne, świadczącym usługi 
hostingowe, usługi składowania danych, usługi telekomunikacyjne, obsługującym 
pocztę elektroniczną 

 administratorom firmy, jeżeli korzystasz z naszych usług za pośrednictwem organizacji 
(takiej jak na przykład Twój pracodawca) 

 

Bezpieczeństwo danych 

Pracownicy Usługodawcy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych odbywają 
przeszkolenie zgodnie z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa i podpisują oświadczenia 
dotyczące zachowania w tajemnicy danych osobowych. 

Stosujemy zabezpieczenia techniczne chroniące przetwarzane dane przed niepowołanym 
dostępem, zmianą lub usunięciem. 

 
 

 


