POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE
1.
2.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Biuro Rachunkowe EBIT Małgorzata
Bołtuć.
Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji
korzystać.

PRZETWARZANIE DANYCH
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

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 realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.
Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod
adresem e-mail: ebit.wroclaw@gmail.com.
Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub
cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli
przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji
danych.
Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa.
Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie
dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

PLIKI COOKIES
1.

2.

Nasza strona internetowa może wykorzystywać tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją
przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy
pomiędzy Twoim komputerem/telefonem, a serwerami. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji
zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia całkowitego korzystania z serwisu, ale
w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies
poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW BIURA
W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Biuro Rachunkowe EBIT Małgorzata Bołtuć, zwane dalej Biurem,
Wrocław, ul. Sterowcowa 14/8 54-130, NIP 8942825880, e-mail: ebit.wroclaw@gmail.com
2. Podstawą prawną przetwarzania przez Biuro danych osobowych Klienta biura jest 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)
a w szczególności artykuły 6 ust. 1 lit. a) -c) RODO ,w celu zawarcia z BIUREM umowy o świadczenie usług
oferowanych przez BIURO i wykonania zawartej z BIUREM umowy, a także wykonania ciążących na

3.

4.
5.

6.
7.
8.

BIURZE obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz
dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, obsługi
reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów
księgowych.
W związku z przetwarzaniem przez BIURO danych osobowych Klienta Biura, przysługuje Klientowi,
w prawnie uzasadnionych sytuacjach prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych na podstawie
art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, prawo do
przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
Klientowi Biura przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
Dane udostępnione przez Klienta Biura nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Klienta Biura nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

