Na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Florkowska & Konarski Sp. z.o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
Adres, gdzie można przesyłać wszelką korespondencje,
przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
ul. Miłkowskiego 3 lok. 501, 30-349 Kraków.

w sprawach związanych z

2. Cel przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu:
- ustalenia stanu faktycznego;
- wykonania zleconej usługi/umowy/analizy sytuacji prawno-podatkowej;
- archiwizacji dokumentacji.
3. Zakres przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie Państwa danych osobowych, to jest danych, tj. adres, NIP, PIT, numery
telefonów, adresy mailowe oraz inne niezbędne ujawnione przez Państwa dane w celu realizacji
zlecenia odbywać się będzie wyłącznie w celu wykonania czynności wynikających z przepisów
prawa lub do których jesteśmy przez Państwo upoważnieni.
W szczególności przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów
podatkowych, ubezpieczeniowych i rachunkowych.
4. Przekazywanie danych oraz profilowanie:
Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym,
którym zlecimy to zadanie, np. innym zleceniobiorcom, biurom księgowym, kurierom, bankom,
ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, włącznie w celu wykonania uzgodnionych usług.
Państwa dane osobowe:
- nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej
- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

F l o r k o w s k a & K o n a r s k i Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Doradztwa Podatkowego
30 -3 4 9 Kr aków, ul . Mił kows ki eg o 3 l ok. 50 1
NIP 6772180726 REGON 356351235 KRS 000061179
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
Tel +48 12 421 76 85 Fax +48 12 421 76 83
bi ur o@f mk .c om. p l
Konto bankowe: BNP PARIBAS Bank Polska S.A. 89 2030 0045 1110 0000 0128 2880

5. Prawa osoby, której dane dotyczą:
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania,
do ich usunięcia, do ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych i do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych Państwa narusza przepisy RODO.
Mają też Państwo prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5
Ustawy pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych
osobowych.
6. Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji
postanowień zawartych umów lub w celach związanych z korespondencją.
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zlecenia /umowy zawartej z
Państwem, a także po jej zakończeniu w następujących celach:
-

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia
wykonania umowy.

……………………………..
Podpis Administratora
Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z powyższą treścią, rozumiem zawarte powyżej
informacje, i wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na przetwarzania ujawnionych
przeze mnie danych osobowych w celach wskazanych powyżej, w tym również w celu samej
analizy przyszłego zlecenia, oraz ewentualnej dalszej realizacji zlecenia.

………………………………………………
Data i czytelny podpis osoby-klienta
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