POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU MEVSPACE.COM
1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych
przez Meverywhere sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługi”) za pośrednictwem strony
internetowej www.mevspace.com („Serwis”). Przez „Użytkownika” rozumie się każdą osobę
fizyczną, prawną lub prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która zarejestrowała się
w Serwisie w celu korzystania z Usług.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Meverywhere sp. z o.o., z
siedzibą w Warszawie (02-634), ul. Miłobędzka 35, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000346299, NIP: 7282739782, REGON: 100818967, kapitał zakładowy:
100.000,00 zł w całości wpłacony („Administrator”).
3. W celu realizacji Usług za pośrednictwem Serwisu Administrator zbiera i przetwarza następujące
dane osobowe Użytkowników przekazywane w trakcie rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko,
adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku osób prawnych: nazwę firmy,
adres siedziby, adres e-mail, imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu oraz numer telefonu.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu świadczenia Usług zamówionych przez
Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie przekazane przez Użytkownika. Dane osobowe zebrane
podczas rejestracji do Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia zamówionych
Usług. Dane osobowe zebrane w trakcie korespondencji z Użytkownikiem będą wykorzystywane
wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi. Administrator może ponadto zbierać i
przetwarzać dane o numerach IP z ruchu sieciowego w celach technicznych lub statystycznych.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności, także w celu realizacji płatności
BLIK, karty płatniczej, przelewu elektronicznego za zamawiane za pośrednictwem Serwisu Usługi
poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z
siedzibą w Katowicach, a także serwisy PayPal oraz BitPay.
7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez
dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez gromadzenie plików
„cookies”. Pliki „cookies” to informacje tekstowe, wysyłane przez stronę www i zapisywane po
stronie Użytkownika (zazwyczaj na dysku twardym komputera), umożliwiające Administratorowi
dbanie o jakość Usług oraz utrzymywanie zadowolenia Użytkowników dzięki przechowywaniu ich
preferencji. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu identyfikacji przeglądarki internetowej
podczas świadczenia Usług pod warunkiem, że nie zawierają danych osobowych.
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8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia Usług oraz czas zgodny z
obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań
podatkowych. Dane osobowe na które Użytkownik wyraził zgodę, będą przechowywane do czasu
cofnięcia zgody przez Użytkownika.
9. Administrator w trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych opracował
wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Dane osobowe są przechowywane na serwerach zabezpieczonych przed
nieautoryzowanym dostępem. Zgromadzone dane osobowe nie są ujawniane osobom trzecim, za
wyjątkiem okoliczności, w których zaistnieje obowiązek ich udostępnienia na mocy prawa.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji,
poprawienia lub usunięcia („prawo do zapomnienia”). Użytkownik może dokonać aktualizacji
danych będąc zalogowanym do panelu Serwisu lub w wyniku bezpośredniego zwrócenia się do
Administratora za pośrednictwem adresu e-mail: info@mevspace.com lub formularza
kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu.
11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności Serwisu
wynikającej z rozwoju Serwisu, zmian prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz
rozwoju technologii internetowej. Zmiana Polityki prywatności opublikowana zostanie na stronie
Serwisu oraz przekazana Użytkownikowi za pośrednictwem adresu e-mail. Zmieniona Polityka
prywatności obowiązywać będzie Użytkownika po wyrażeniu przez niego zgody na wprowadzane
zmiany.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają
postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii
Europejskiej, w szczególności 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 (RODO).
14. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2022 r.
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