
Świadcząc usługi na rzecz Klientów szczególnie dbamy o ich bezpieczeństwo, w tym  

o bezpieczeństwo przekazywanych przez Nich danych. Dokładamy wszelkich starań  

i wykorzystujemy znane metody zabezpieczające, by dane Klientów były możliwie jak 

najbardziej bezpieczne. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane 

osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym 

dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W tym celu wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia 

personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne. 

 

Niniejsza Polityka Prywatności Empis & Sensum Mobile Sp. z o.o. Sp.k. ma na celu wyjaśnienie, 

co robimy z danymi dotyczącymi naszych Klientów.  

Słowniczek pojęć: 

 RODO – rozporządzenie 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); 

 dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje 

o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której 

dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można 

bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować; 

 przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji 

wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, 

organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 

ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

 Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, 

a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby 

przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa 

o Administratorze rozumie się przez to Empis & Sensum Mobile Sp. z o.o. Sp.k.  

z siedzibą w Warszawie (02 - 758), przy ulicy Śródziemnomorskiej 11/21, wpisanej do 

Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  



w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS: 0000721306, posiadającą NIP: 5213815510. 

 

Mogą Państwo skontaktować się z Empis & Sensum Mobile Sp. z o.o. Sp.k. będącym 

administratorem Państwa danych: 

1. za pomocą e-maila:  

2. za pomocą telefonu:  

3. drogą pocztową:  

 

Wszelkie informacje dotyczące sposobu i zakresu pozyskiwania i przetwarzania danych 

osobowych Klientów znajdują się z niniejszej Polityce prywatności. 

 

Kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych naszych Klientów? 

Możliwość skorzystania z funkcjonalności programu KATIS jest uwarunkowana wykonaniem 

czynności zarejestrowania/zalogowania się, podczas których konieczne jest udzielenie 

informacji dotyczących Klienta. Dane umożliwiające rejestrację/logowanie muszą być 

rzeczywiste. Nie jest naszą intencją zbieranie danych Klientów, a umożliwienie Im korzystanie 

z autorskiego rozwiązania, jakim jest program KATIS. 

 

Korzystanie przez Klientów z naszych stron internetowych powoduje zbierane danych 

dotyczących tych aktywności, w szczególności adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, 

typu systemu operacyjnego. Opisujemy do szerzej w zakładce Polityka Cookies. 

 

W jakim celu przetwarzamy dane Klientów? 

Dane naszych Klientów są przetwarzane, aby: 

 umożliwić Klientom korzystanie z systemu KATIS (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 Realizować umowę dostępu do programu KATIS zawartą z Klientem, umożliwić kontakt 

z Klientem w związku z realizacją umowy, wystawiać  dokumenty rozliczeniowe, co 

stanowi również prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 Realizować umowę prowadzenia konta na portalu KATIS (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 móc obsłużyć składane przez Klientów reklamacje (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 



 prowadzić księgi rachunkowe i dokumentację podatkową (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi); 

 Dochodzić roszczeń i bronić się przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez 

Aministratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 Kontaktować się z Klientami w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za 

pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na 

przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

 realizować prawa Klientów wynikające z RODO, a dotyczące przekazanych przez Nich 

danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

Przez Jaki czas przechowujemy dane Klientów? 

Dane Klientów, co do zasady są przechowywane przez czas w jakim korzystają z usługi dostępu 

do portalu KATIS, tj. do chwili wyrejestrowania/usunięcia konta na portalu.  

Wyjątek stanowią dane pozyskane przez Administratora w celu realizacji obowiązków 

związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, gdzie czas 

przechowywania tych danych jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Kto ma dostęp i komu przekazujemy dane naszych Klientów? 

Dostęp do danych naszych Klientów mają pracownicy i współpracownicy Administratora 

upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora. 

 

Dane naszych Klientów są przekazywane jedynie do współpracującej z nami obsługi IT/hosting, 

w celu prawidłowego świadczenia przez nas usług na Ich rzecz, tj. niezakłóconego dostępu do 

portalu KATIS. 

 

Dane mogą być przekazywane organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania  

danych Klienta w związku z prowadzonym postępowaniem. 

 

Dane naszych Klientów, w żadnym wypadku nie są przekazywane do Państw spoza 

europejskiego obszaru gospodarczego. 

 



Jakie prawa przysługują Klientom w związku z przetwarzaniem przez Empis & Sensum 

Monbile Sp. z o.o. Sp.k. danych? 

W związku z przetwarzaniem przez Empis & Sensum Monbile Sp. z o.o. Sp.k. Państwa danych 

osobowych przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO); 

 prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO); 

 prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z 

uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO; 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w 

art. 18 RODO; 

 prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO; 

 prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem: 

1. za pomocą e-maila:  

2. za pomocą telefonu:  

3. drogą pocztową:  

  

Każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, w każdym przypadku, gdy Klient stwierdzi, że 

przetwarzanie przez Empis & Sensum Monbile Sp. z o.o. Sp.k. narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych. 

 

 

 


