KARTA INFORMACYJNA RODO
(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,
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SKARBEK Sp. z o.o. z
siedzibą w Opolu, ul. Ks. P. Ściegiennego 1/3, kod pocztowy 45-709, adres e-mail:
ppoczta@biuroskarbek.pl, tel. 77/ 453 62 39. Możesz się z nami skontaktować:
- wysyłając e-maila na adres poczta@biuroskarbek.pl
- wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie www.biuroskarbek.pl
- dzwoniąc na nr tel. 77/ 453 62 39 - pisząc na adres naszej siedziby.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych firmy SKARBEK jest Pani
Dorota Mazur, adres e-mail: dorota.mazur@biuroskarbek.pl, tel. 77/ 453 62 39.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:
- art. 6 ust.1 lit. a RODO w sytuacji, kiedy wyrazili państwo dobrowolną zgodę na
przetwarzanie podanych danych w celach marketingowych,
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w sytuacji, kiedy realizujemy umowę dostarczania
zamówionych przez Państwa naszych usług,
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w sytuacji, kiedy przesyłamy do Państwa ofertę naszych
usług w związku z tzw. uzasadnionym interesem administratora, którym jest
marketing własnych usług.
4. Przetwarzamy następujące kategorie danych:
- dane niezbędne do zawarcia umowy o obsługę firmy (imię, nazwisko, PESEL,
stanowisko, nazwa firmy, NIP, dane adresowe),
- dane nie\zbędne do obowiązkowych zgłoszeń do US, ZUS, KRS ( zakres jw.),
- dane do faktury (zakres jw.).
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na
nasze zlecenie, m.in. US, ZUS, dostawcom usług IT, czy też podmiotom
przetwarzającym w celu windykacji należności, przy czym będą je przetwarzać w
zakresie, w jakim je otrzymają. Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń
z tytułu świadczonych usług.
7. 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 również

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do
zawarcia umowy obsługi księgowo-podatkowej. Brak podania danych osobowych
będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia i wykonania w/w umowy.

Uwaga!
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z informatorem RODO na
stronie internetowej Min. Cyfryzacji: https://www.gov.p./cyfryzacvja/rodo-informator
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