
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związkuz  przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Marta Burzawska Biuro Rachunkowe 
z  siedzibą  w  Łodzi,  ul.  Łagiewnicka  238,  kod  pocztowy  91-491,  adres
e-mail: biuro@lodzksiegowosc.pl tel. 426508877.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art.6  § 1 RODO
w  celu  prawidłowego  świadczenia  usług  księgowych,  zawarcia  umowy,  wykonania  umowy,
dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami z tytułu tej umowy,  wykonanie obowiązków
wynikających  z  przepisów  prawa  m.in.  z  ustawy  o  rachunkowości,  rozporządzenia  w  sprawie
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Kodeksu pracy, itp.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres  7 lat  liczonych od początku  roku
następującego po każdym roku podatkowym.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do
przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Pani/Pana  danych
osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie  przez Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem wykonywania/zawarcia  umowy
„O prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów”. Brak podania
danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości wykonania/zawarcia umowy.

Informuję,  iż  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przekazywane  podmiotom  uprawnionym  na
podstawie przepisów prawa np. urząd skarbowy, Zus, prokuratura, sąd, komornik itp. - jeśli się o to
zwrócą  i podmiotom, z którymi Biuro współpracuje w celu wykonania umowy z klientem (zgodnie z
podpisaną zgodą na podpowierzenie).

Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą
profilowane.

Wyrażam zgodę

….................................................................
(podpis

Przetwarzanie danych szczególnych kategorii

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art.9 §1 i 2 RODO
w  celu  prawidłowego  świadczenia  usług  księgowych,  obsługi  ZUS  w  szczególności  związanych
z przetwarzaniem informacji znajdujących się na druku ZUS ZLA, orzeczeń o niepełnosprawności itp.

Wyrażam zgodę

….................................................................
(podpis)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq

