
 
 
 

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 związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO), informujemy, iż:  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma KAROLINA BISEK KANCELARIA 
PRAWNO-KSIĘGOWA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Solskiego 4/6, kod pocztowy 52-416 
Wrocław, NIP: 8982011994, adres e-mail: biuro@bisek-finanse.pl tel. 71 319 83 19  

 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w następujących celach:  

a) dla zawarcia i prawidłowej realizacji umowy o usługi;  

b) dla celów podatkowych,  

c) umożliwienia prawidłowego świadczenia usług księgowych, podatkowych, kadrowo-
płacowych, prawnych; szkoleniowych, doradczych;  

d) zapewnienia w razie potrzeby obsługi windykacyjnej, sądowej, egzekucyjnej, 
dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, weryfikacji wiarygodności 
płatniczej;  

e)  obsługi poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefonicznie;  

f)  prowadzenia danych statystycznych, tworzenia zestawień, analiz;  

g) zapewnienia prawidłowej obsługi technicznej;  

h)  przechowywania dla celów podatkowych i księgowych, archiwizacji;  

i)  w celu badania poziomu jakości obsługi i satysfakcji klientów;  

j)  wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w szczególności 
w stosunku do Urzędów Skarbowych i organów podatkowych;  

k)  marketingu  

l)  rozliczeń finansowych, w tym wystawianiu dokumentów księgowych  
 
Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy 
art. 6 ust. 1 lit. a,b,c i f 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, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.  
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz 
odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności / umowy 
o świadczenie usług. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności /umowy o świadczenie usług.  



Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywanie do Państw spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych. Przekazanie Twoich danych 
osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu 
zrealizowania łączącej Nas umowy o usługi.  
 

3. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom 
danych:  

a)  innym podmiotom/ innym Odbiorcom którym mamy obowiązek przekazywania danych na 
gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, sądy;  

b) podmiotom świadczącym na Naszą rzecz usługi księgowe, usługi prawne, usługi 
podatkowe, transportowe, hostingowe, informatyczne, dostarczające przesyłki kurierskie, 
pocztę i inni podwykonawcy.;  

c) innym niezależnym odbiorcom w szczególności partnerom handlowym, których oferta 
uzupełnia Naszą ofertę  

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji zawartej umowy 
o świadczenie usług oferowanych przez firmę KAROLINA BISEK KANCELARIA PRAWNO-
KSIĘGOWA. Z kolei po jej rozwiązaniu uzasadnionym jest przechowywanie danych przez kolejne 
3 lata lub 10 lat (na okres przedawnienia roszczeń) lub ewentualnie do zakończenia procesu 
windykacji, procesu sądowego lub egzekucyjnego. Jednocześnie dla spełnienia zasady 
rozliczalności możemy przechować dane tak długo, jak wymagają tego od nas organy publiczne 
i przepisy podatkowe.  

 

5. 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.  

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu 
RODO, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy 
unijnego rozporządzenia RODO.  

 

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będzie to 
wywoływać wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych.  

 
8. Może Pani/Pan podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu 
danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa 
lub uprzednio wyrazi Pani/Pan na to zgodę.  
 


