Klauzule informacyjne w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
________________________________________________________________________
- Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych.
Podstawa prawna : Art. 13 ust. 1 lit. a) RODO
- Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest :Firma Vectigal Consulting
Biuro Rachunkowe Ewa Dąbrowska, z siedzibą w: Gdyni 81-053, adres: Gniewska 5/46 Biuro
81-324 Gdynia ul. Wolności 8/2, numer telefonu: 58 622-91-01,adres –eail:biurorachunkowe@vectigal.home.pl

- Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Pani Ewa Dąbrowska
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Vectigal Consulting Biuro Rachunkowe Ewa
Dąbrowska,, z siedzibą w: Gdyni, adres: Gdynia 81-053, adres: Gniewska 5/46 Biuro 81-324
Gdynia ul. Wolności 8/2 ,
- Cele przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna : Art. 13 ust. 1 lit. c) RODO
- Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: prawidłowej

realizacji zawartej już umowy w zakresie:
Prowadzenia i przechowywania przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji
podatkowej
Ksiąg rachunkowych /KPR
Ewidencji dla celów podatku VAT
Kartotek wynagrodzeń
Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Ewidencji wyposażenia
Ewidencji do rejestrowania osiągniętych przychodów i kosztów ponoszonych w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej
g) Sporządzania deklaracji podatkowych
h) Doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i) Sporządzanie sprawozdań finansowych
a)
b)
c)
d)
e)
f)

upoważnia do przekazania Pani/Pana/Państwa danych osobowych bez specjalnego
zezwolenia.
- Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.
Podstaw prawna: Art. 13 ust. 2 lit. a) RODO

Podane przez Panią/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres
wykonywania umowy, do czasu jej zakończenia i rozliczenia .
- Informacje o prawach osoby, której dane dotyczą

W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o
prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia
danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych,
korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.
- Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi/ą przepis/y: Art.13 ust 1 lit. c
RODO w zw. ze świadczeniem usług na rzecz Pani/Pana/Państwa .
- Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę

trzecią.
Podstawa prawna : Art. 13 ust. 1 lit. d) RODO
Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Firmę Vectigal Consulting Biuro
Rachunkowe Ewa Dąbrowska,, które stanowią podstawę legalizującą przetwarzanie danych
osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, są: przekazywane do US Ministerstwa
Finansów deklaracje i JPK.

- Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.
Podstawa prawna : Art. 13 ust. 1 lit. e) RODO
Pani/Pana/Państwa dane osobowe ujawniane są następującym odbiorcom/kategoriom
odbiorców:
Ministerstwo Finansów
Administracja Państwowa
Urzędy Skarbowe
KAS
ZUS
KRS
- Informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Podstawa prawna : Art. 13 ust. 2 lit. c) RODO
W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres
Administratora danych lub mailowo na adres: biurorachunkowe@vectigal.home.pl, a
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna : Art. 13 ust. 2 lit. d) RODO

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora
danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Skarga wolna jest od opłat.
- Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym
lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana
do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
Podstawa prawna :Art. 13 ust. 2 lit. e) RODO
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie
będzie możliwe wykonanie na Państwa rzecz umowy na usługi .

Obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych wynika z art./§ 13 ust. 2
lit. e) RODO

