Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest
Biuro rachunkowe PROFIT Joanna Szyszkowska, ul. Jagiełły 17d/3, 73-200
Choszczno, NIP: 5941460400. Z Administratorem można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jagiełły 17d/3, 73-200
Choszczno lub email: biuro@profit-br.pl – Joanna Szyszkowska.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. b RODO,
b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na
nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie w jakim
przewidują to przepisy szczególne,
c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, które obejmują ustalenie,
obronę i dochodzenie roszczeń oraz w celu wykonywania czynności
związanych z marketingiem własnym, newsletterami podatkowymi czy
badaniem jakości świadczonych usług.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz w sposób częściowo
zautomatyzowany, ponieważ będą one w pewnym stopniu przetwarzane na
zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie będą
stosowane metody polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani
dane osobowe innym odbiorcom, jesli będzie to niezbędne do wykonania
zawartej z Panem/Panią umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących
na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe
trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym
pracownikom i współpracownikom, którzy mają dostęp do danych osobowych
w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym,
którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom
danych, np. bank, kancelaria prawna, organ publiczny, podmiotom
prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom wspierającym
nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom
zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.
5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w :
a) pkt. 2a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej
z Panem/Panią umowy,
b) pkt. 2b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach
szczególnych,

c) pkt. 2c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej
z Panem/Panią umowy.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo do ich dostępu dotyczące sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych
osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod
adresem: biuro@profit-br.pl, lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na
adres: ul. Jagiełły 17d/3, 73-200 Choszczno.
7. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej
działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Informujemy również, że:
8. W stosunku do Pana/Pani mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym
wysyłaniu
informacji
podatkowych/księgowych,
służącym realizacji umowy o usługi księgowe i dostępu do informacji w tym
zakresie.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami

